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Væsentlige begivenheder i 2010
Vil starte med at nævne nogle af 
de væsentligste begivenheder og
resultater.

Lad mig starte med de positive:
Vi har fået nyt tag på klubhusdelen
uden større udgift, idet leveran-
døren erkendte erstatningspligt.
Stor tak til Jørgen Jensen for hjælp
hertil. Vi har i årets løb opsat video-
overvågning overalt i klubhuset.
Vi har ”droppet” det gamle klubblad
”Svinget”, og ladet det erstatte af et
Årsskrift suppleret med nyheds-
breve og info i Golfbox. Også stor
tak til Ole Bagge for det flotte
Årsskrift, som vi kun har hørt
rosende omtalt.
Vi har med flot hjælp fra Mads
Vorm igen gjort en del ud af regel-
undervisningen som vi vil fortsætte
med det næste år.
Vi har startet en ny afdeling for de
helt små - Bambinoerne (3-9 år).
Vi har haft knap så gode hold-
resultater som tidligere, men 
levede op til målsætningen for vore
bedste hold og blev nr. 2 i 
1. division for herrer og nr. 2 i 
2. division for damer. Desværre
rykkede 2. holdet ned fra 4. divi-
sion. 3. holdet vandt deres pulje i
Kvalifikationsrækken, men det
lykkedes ikke at tilbageerobre plad-
sen i 4. division. 
I de lavere rækker fik vi meget flotte
resultater med puljevindere i A-, B-
og C-rækken samt Senior A.
A-holdet nåede semifinalen om det
jyske mesterskab, mens Senior A
-holdet tabte i kvartfinalen til de
senere landsmestre. 
Veteranholdene blev nr. 2 i deres
puljer. 
Vi har gennemført et PR-stunt i uge
28, hvor vi lod alle, der måtte have
lyst, spille gratis på vores bane. 
Vi havde knap 1.000 gæster den
pågældende uge, som må betegnes
som en stor succes, både for caféen
og proshoppen samtidig med, at vi
har en forhåbning om - på sigt - at
få flere betalende gæster. 

Vi sendte efterfølgende et spørge-
skema ud, der viste, at ca. 75 %
af gæstespillerne ikke havde
været her før, og at 75 % af denne
gruppe tilkendegav, at de ville
komme igen.
Ugen var også positiv for er-
hvervslivet i Skive, idet samtlige
gæster tilkendegav at have købt
noget i byen eller overnattet i
byen eller omegnen. 
Vi har fortsat stor afgang (ca.
10%), men heldigvis en endnu
større tilgang, og dermed fortsat
positiv nettotilgang af medlemmer
i en tid, hvor mange klubber har
dalende medlemstal, og hvor DGU
på landsplan for første gang i 20
år har en svag tilbagegang. Det er
baggrunden for DGU’s beslutning
om at tillade oprettelse af Flex-
medlemskaber.
Vi har - som en af de første klub-
ber i landet - besluttet at indføre
den nye medlemskategori fra
JAN 2011: DGU-Flex medlemskab
for personer, der tidligere har
spillet golf, hvor man betaler 
995 kr. for DGU-kort, skal betale
greenfee overalt, hvor klubber vil
acceptere dette kort, og hvor vi
tilbyder køb af 4 stk. greenfee-bil-
letter til vores bane for 800 kr.
eller 8 stk. for 1500 kr.  
Som udgangspunkt, kan Flex-
medlemmer ikke udnytte andre
rabatordninger.
6. år i træk med overskud og en
samlet nedbringelse af gælden
med ca. 1 million kroner i de 
seneste 5 år uden at aktivitets-
niveauet og ambitionerne er 
sænket. Tværtimod

På trods af finanskrise
og dermed et mere end vanskeligt
sponsormarked står vi således
godt rustet over for fremtidige ud-
fordringer, og det er bestyrelsens
vurdering, at der er økonomisk
grundlag for en forbedring af dele
af banen samtidig med, at vi
holder kontingentet i ro.

Bestyrelsens
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Skive Golfklub
Klub nr. 40 - stiftet i 1973

Bestyrelse 2011:

Steen Krarup
Formand

Tlf.: 9751 0616 / 2484 4316
e-mail: steenkrarup@mail.dk

Anders Christensen
Økonomiansvarlig

Tlf.: 9754 7225 / 2262 0568
e-mail: kasserer@skivegolfklub.dk

Gert Hansen
Bane- og Eliteansvarlig

Tlf.: 9614 7505 / 3026 7505
e-mail: bane@skivegolfklub.dk

Karsten Jepsen
Ungdomsansvarlig

Tlf.: 2970 4258
e-mail: ungdom@skivegolfklub.dk

Jørn Nygaard
Begynderansvarlig

Tlf.: 9754 2530 / 6172 1530
e-mail: begynder@skivegolfklub.dk

Per Alan Jensen
Sponsoransvarlig

Tlf.: 2277 8717
e-mail: sponsor@skivegolfklub.dk

KOLOFON:
Ansvarshavende redaktør: Steen Krarup
Fotos: Jens Morten Sørensen
www.golffotografen.dk
Email: jensmorten@golffotografen.dk
Layout/grafisk tilrettelæggelse: Ole Bagge
Email: olebagge@youmail.dk

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

Golfblad 2011_Layout 1  20/03/11  16.10  Side 2



3

Skive Golfklub 2011

De eneste to ting, 
vi kan beklage, er:
At vores kommune endnu ikke har
øjnene åbne over for, at golfklub-
ber/golfbaner gavner både sund-
hedsmæssigt, turistmæssigt og
erhvervsmæssigt. Og det er lidt
paradoksalt, at bortfald af pas-
ningstilskud i de seneste år har
ført til kontingentstigninger for en
klub, der i forvejen kører med et
kontingent, der er meget større
end i de fleste andre sportsklub-
ber. Sidste års kontingentstigning
skyldtes alene bortfald af kom-
munalt tilskud.
At arbejdet i ”Samarbejds- og 
Visionsgruppen” med Harre Vig
Golfklub ikke har været inspi-
rerende. Tværtimod. 
I august valgte Harre Vig – efter et
forvarsel allerede i april - at opsige
den fritspilsordning, der set med
vore øjne havde fungeret godt i 2 år.
Det står vi lidt undrende over for.
Vi finder, at det var et fantastisk
medlemsgode for begge klubbers
medlemmer og en fremsynet ord-
ning i en tid, hvor ”kampen om
medlemmerne” er voksende. Det
var for begge klubber et glim-
rende værn mod medlemstilbage-
gang og samtidig en udvidelse af
klubbernes ”rekrutteringsområde”
for nye medlemmerne. Vi forstår
ikke Harre Vigs argumentation om
”at ordningen kostede dem
penge”. Det er vores opfattelse, at
vi bliver de økonomiske vindere,
mens begge klubbers medlemmer
har tabt et stort medlemsgode.
Endelig så vi jo fritspilsordningen
som én af mulighederne for at
profilere (”brand’e”) Skive-egnen
og måske på længere sigt til-
trække arbejdskraft. 
Det har Harre Vig GK desværre
ikke haft øjnene åbne over for.
Vi fortsætter dog samarbejdet
med Harre Vig. Senest har vi 
indgået en gensidig aftale om
”Nabomedlemskab” til 1.000 kr.
pr. år for de, der ønsker det, og en
greenfee-ordning til 100 kr. pr. 

gang for de, der ikke tegner
nabomedlemskab

Arbejdet i bestyrelse og udvalg
Vi har i det forløbne år holdt 8
bestyrelsesmøder og har holdt et
hav af udvalgsmøder.
Vi har holdt det traditionelle møde
med ”klubber i klubben” og de
traditionelle møder med vore
naboer mod nordvest. Vores vi-
sionstanker har primært været
luftet og drøftet i  bestyrelsen og
indtil foråret i gruppen med Harre
Vig GK. Vi har i september haft et
banebesøg af den kendte golf-
arkitekt, Line Mortensen, som har
givet god inspiration til Baneud-
valget og greenkeeperne. 

Banen
Udover medlemmerne, er banen
det største aktiv i Skive Golfklub.
Vi har i år haft 3 heltidsansatte til
banepasning og en ekstra
banemedhjælper i 3 måneder.
Sæson 2010 har været en blandet
fornøjelse - primært grundet den
meget lange vinter, som bevirkede
at væksten først kom i gang sent i
april måned. Særlig hårdt ramt var
teesteder og forgreens. Gødning
og nye frø gjorde, at disse blev
brugbare i løbet af året, men helt
gode blev teestederne på de gamle
huller ikke.
I løbet af sensommeren og
efteråret øgedes aktiviteten i bane-
udvalget med henblik på at op-
datere banens 3-års plan. 
Til dette hyrede vi Line Mortensen,
golfarkitekt med base i Skotland,
som vi brugte en hel dag på banen
sammen med. 
Resultatet blev, at der nu er et
godt grundlag for udarbejdelse af
en overordnet plan for ændringer,
klipning og pasning.
Alt i alt store udfordringer for vore
greenkeepere, men jeg synes de
har klaret sig godt og har - på trods
af ekstraopgaver - leveret en bane
af høj standard. En bane, der er
rost meget af såvel medlemmer 

som af greenfee-spillere og gæst-
ende elitespillere. Når vi sammen-
ligner os med andre baner, er vi
fint med, men det kan stadig blive
bedre. I 2011 vil vi fortsætte med
ændring af bunkers og evt. flyt-
ning af bunkers. Vi har haft planer
om 2 nye søer omkring greens på
hul 6 og 18, men har p.t. skrinlagt
disse planer, og vi vil, som nævnt,
fortsætte med renovering af gamle
teesteder. Endelig vil vi fokusere 
på ”finish’en”, på klipning og 
beplantning m.m.
Vi har i begyndelsen af NOV lukket
de gamle huller. Formålet med
eventuelle restriktioner er jo ikke
at genere folk, men at tilsikre en
toptrimmet bane fra det tidlige
forår.

Skive Kommune
Vi lider stadig under en for os for-
ringet ”Skiveordning 2007”, og
den tidligere omtalte opsigelse af
en mere end 30 år gammel aftale
om pasningstilskud, begrundet i
budgetproblemer og det forhold,
at der nu var to golfklubber i kom-
munen. Det opfattes stadig som
aftalebrud.
Vi håber på bedre forståelse fra
byrådets side fremover. Det kan
kun gå én vej.

Begyndere/nye medlemmer
Vi har igen i år haft en stor tilgang
af nye medlemmer. En del, der
kommer fra andre klubber eller
har holdt pause fra golf i nogle år,
knap 100 nybegyndere på
prøvemedlemskab og hertil kom

mer 15 bambinoer. Vi har i 2010
igen været gode til at fastholde en
stor del af de mange, der har lyst
til at prøve at spille golf, og i år
været rigtig gode til at få afsluttet
uddannelsen for de, der har på-
begyndt den.
Vi har - som nævnt indledningsvis
- fortsat en forholdsmæssig stor
afgang fra alle grupper (som de
fleste andre golfklubber). Men
igen en positiv nettotilgang, og vi
har ved udgangen af september
måned 883 aktive medlemmer,
når de ganske få prøvemedlemmer,
der endnu ikke har erhvervet
DGU-kort, tælles med. 
Dertil kommer vore de nævnte nye
bambinoer og 66 passive med-
lemmer. Med de 8 langdistance-
medlemmer er vi oppe på 972
medlemmer. 
Det største antal nogensinde.

Elitegolf
Skive Golfklub startede for flere år
siden en satsning på elitegolf og vi
må konstatere, at det indlednings-
vis gik strygende. Først oprykning
tre år i træk for herrernes 1. hold
og derefter tre år i træk vinder af
1. division og meget tæt på i alle
tre oprykningsspil - uden at det
dog lykkedes at nå op på landets
højeste niveau - Elitedivisionen.
Men stadig flot at være blandt de
10 bedste klubber i landet i 2007,
2008 og 2009. I år blev det - som
nævn indledningsvis - en mere
beskeden 2. plads, men stadig i

Fortsættes side 4
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”top 15” i Danmark, og vore damer
klarede skærene i 2. division.
Vi ændrede vores elitemålsætning
for et år siden, hvor vi besluttede
os for i højere grad at satse på
”egen avl”. Målsætningen for
2011 forbliver uændret: Sikre for-
bliven i 1. division, men holdet må
selvfølgelig gerne komme i
oprykningsspil igen. 
Vi satser på at damerne bider sig
fast i 2. division, og vi fortsætter
aftalen med Knud Storgaard om,
at han har ansvaret for gennem-
førelse af al elitetræning og talent-
udvikling i snævert samarbejde
med Mads Iversen. 
Det er bestyrelsens holdning, at
der i de kommende år skal
lægges stor vægt på talentpleje,
hvor de bedste juniorer deltager i
elitetræningen, samtidig med at vi
dyrker de øvrige juniorer og den
brede medlemsskare, der er
klubbens fundament.
Vi ved, at vore sponsorer bakker
op om den ændrede holdning og
håber, at alle vore medlemmer gør
tilsvarende

Juniorer
Vi har i år haft uændret tilgang af
juniorer, men håber at satsningen
på ”skolegolf” bærer frugt, idet
Juniorudvalget de seneste år har
haft besøg af mange skoleelever,
som derigennem har stiftet 
bekendtskab med golfsporten.
Målet er fortsat, at alle unge har
besøgt eller fået mulighed for at
besøge Skive golfklub, inden de
starter på en ungdomsuddannelse.
Vi har igen været med i distriktets
holdturneringer med et ynglinge-
hold og et U19A. Vi har i Skive
været vært for JDT og Landsdels-
finalen for juniorer med tilsammen
ca. 80 deltagere.
Endelig har vi deltaget med 12 
juniorer i årets golfsommerlejr -
en fælles lejr sammen med
Morsø, Harre Vig, Nordvestjysk,
Struer og Sydthy.
Af nye tiltag for 2011 kan jeg
nævne, at vi - ud over den nævnte
bredderekruttering - med støtte fra
Knud Storgaard også har planer
om en egentlig eliterekruttering
for juniorer.
Endelig regner vi med at øge
Bambino-tilgangen. 

Konceptet med at de helt små
sammen med deres forældre eller
bedsteforældre ”leger golf” et par
timer om ugen har vist sig at være
godt. Hvis forældre med børn i 3-
9/10 års alderen er interesseret i
at komme med næste år, bedes
de hurtigst muligt melde sig til
Sekretariatet.

Turneringer
Sæsonen 2010 har budt på 10
turneringer, som har været åbne
for samtlige medlemmer. Et par af
dem har haft mere end 100 del-
tagere, men det har i år kun en
enkelt gang været nødvendigt
med venteliste. 
Klubmesterskaberne havde igen i
år pæn tilslutning, men det kan
stadig blive bedre.
Ud over de store turneringer har vi
gennemført de traditionelle kaffe-
turneringer og test-spil med mange
deltagere - specielt i foråret. 
I alt 22 begynderturneringer. Flot.
Endelig har vi været vært for DGU-
arrangerede divisions- og dan-
marksserie matcher, 3-kant
turneringer, bymatcher, junior- og
”old boys”-turneringer m.m.
Vi har for tredje år i træk haft
turneringssamarbejde med Harre
Vig GK med 120 deltagere i TOY-
OTA’s ”Salling Open”, hvor der var
planlagt spil på begge baner, men
hvor den endte med kun at blive
spillet i Skive. Som det ser ud nu,
spilles ”Salling Open” næppe i
samme form i 2011.
Vi har i øvrigt for 2011 besluttet at
reducere antallet af turneringer til
8 eller 9.

Naboordninger
Vi har stadig en af landets mest
omfattende greenfee-aftaler med
35 andre klubber, heraf ca. 20
med ½ greenfee. Det har været
og er fortsat vores opfattelse, at
disse aftaler er nogenlunde
omkostningsneutrale for klub-
berne (både økonomisk og med
hensyn til pres på banerne), men
er et stort gode for medlemmerne
- ikke mindst for mange pensio-
nister. 
Samtidig giver aftalerne gode mu-
ligheder for udflugter og for at
finde en anden bane, når ens
egen er lukket.

Anders Christensen, Gert Hansen
og jeg har i år deltaget i 2 møder
med Harre Vig GK i ”Visions- og
samarbejdsgruppen”, men vi har
aflyst det senest planlagte møde.
Om vi mødes igen til foråret må
tiden vise. Anders Christensen og
jeg har 2 gange - senest for et par
uger siden - deltaget i møde med
”De Nordvestjyske klubber”. 
½ greenfeeaftale med disse klub-
ber 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 sam-
men med hjemmeklubbens
tilsvarende ”klub”).
Vi kunne på mødet i øvrigt kon-
statere, at vi nu er den største
klub blandt ”de 5”, hvor vi for få
år siden kun var tredje størst.
Vi arbejder ihærdigt videre med
etablering af ½ greenfee-aftaler
for 2011 med flest mulige klub-
ber. Se nærmere herom på
hjemmesiden og på side 17.

Klubber i klubben
Vi gennemførte fra sæsonstarten
et forsøg på at skaffe flere spille-
tider i ”prime time” med fælles
spil om tirsdagen for Tirsdags-
pigerne og Herreklubben, men
kunne i juni konstatere, at for-
søget førte til en nedgang i
medlemstallet for Herreklubben,
hvorfor herrerne i juli gik tilbage til
spil om torsdagen. Jeg 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 tradi-
tionelt er meget få spillere på
banen.

Mange ansatte
Skive Golfklub er jo ikke bare en
klub, men i høj grad en virksom-
hed med en omsætning på 4-5
millioner. En klub som baserer sig
på et stort medlemstal og en række
gode sponsorer samt i sæsonen
9-10 ansatte eller personer på
kontrakt.
Det er derfor glædeligt, at kunne

fortælle, at vi 2011 fortsætter en
stærk bemanding på en række
nøglefunktioner: Greenkeeper-
staben fortsætter uændret. En stor
tak til Ole Lyholm og til Lene Kir-
keterp-Møller, som har ydet en flot
indsats som vikar på Sekretari-
atet, mens Pernille Troelsgaard
har holdt barselsorlov.
Anders Jespersen fortsætter som
pedel, Mads Iversen fortsætter
med ”shoppen” og som træner og
spiller, Knud Storgaard fortsætter
som spiller og ansvarlig for
elitetræningen, og Hanne
Sørensen fortsætter som forpagter
i caféen. Alt sammen en høj grad
af kontinuitet, vi alle kan glæde os
over.

Tak til vore sponsorer
En af forudsætningerne for at
drive en golfklub og for - uden
kommunal opbakning - at opret-
holde god banestandard og ud-
vikle banen, er en række gode
sponsorer. Her kan vi heldigvis
konstatere, at mange af byens
virksomheder og forretninger fort-
sat støtter op om Skive Golfklub.
Der skal derfor rettes en stor tak
til vore mange sponsorer - både
nye og gamle. Vi kan konstatere,
at vi det 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.
Vi har med Knud Storgaard som
primus motor startet en Erhvervs-
klub, som holder sit første
arrangement i april og påtænker
at spille/mødes hver måned i 
sæsonen.

Fortsættes side 6
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Til Sverige
med seniorklubben

Der har efterhånden udviklet sig en tradition for, at Senior-
klubben mindst én gang om året drager udenlands. Siden
“klubbens” oprettelse er det blevet i alt 8 ture til Tjekkiet, Polen,
Sverige og nu igen Schleswig-Holstein, for 5’ gang.
Sidste år gik turen til Araslöv Säteri ved Kristianstad i Sverige. 
En rigtig fin tur med 51 deltagere, der spillede 3-4 runder på
to rigtig gode baner, som var knyttet til golfcenteret, hvor vi
boede. Nordbanen - som er etableret i 1991 - og Sydbanen,
som åbnede i maj 2009. Humøret var højt og greens både
større og meget hurtigere end vi er vant til - 3 eller 4 put var
ikke usædvanligt og for mange mere reglen end undtagelsen.
Vejret var - bortset fra en enkelt dag, hvor spillet blev afbrudt
af lyn og torden - meget fint og velegnet til udendørs hygge,
som det fremgår af billederne. 
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”Samarbejds- og Visionsgruppen”
med Harre Vig er sat på ”stand
by”, men der arbejdes videre med
et projekt Limfjordsgolf, som er et
samarbejde omkring salg af
greenfee-billetter til turister m.fl. 
Vi vil i Skive Golfklub arbejde
videre med vore tanker omkring
baneforbedringer og har planer
om at etablere nye teesteder på
hul 1-3.  Så snart vejret tillader
det, vil der blive udlagt nyt rulle-
græs på disse teesteder.
Der arbejdes - som nævnt - på en
ny pasningsplan for banen, som
vil sikre at der løbende vil blive
priklet og vertikalskåret mere 
intensivt.
En par 3 bane eller en ”Pitch and
Putt” bane står højt på ønskelisten,
og vi har drøftelser i gang med
vore naboer om leje eller køb af
jord.
Vi arbejder - med eventuel støtte
fra kommunen og ejeren af jorden
- på et længe næret ønske om at
få vejen til golfklubben asfalteret.

I 2011 håber vi på fortsat succes
for vore holdspillere på alle
niveauer - både herrer, damer og
juniorer.
Vi satser på en nødvendig status
quo eller forøgelse af medlemstal-
let gennem store indtag og for-
bedret fastholdelse af såvel nye
som gamle medlemmer, som det
er lykkedes for os de senere år.

Hjælp fra medlemmerne
Har tidligere omtalt, at mange
idrætsforeninger har store proble-
mer med at skaffe frivillig arbejds-
kraft. Det har vi heldigvis kun i
begrænset omfang mærket i golf-
klubben.
I bestyrelsen mærker vi en stor
opbakning fra mange medlemmer
i udvalgsarbejde, specielt vedr.
begynderarbejde, som service-
medarbejdere og turneringsledere
og -hjælpere, og når det drejer sig
om at række en hjælpende hånd.
Men det kniber gevaldigt med at
få medlemmer til at tage ansvar

ved at gå ind i bestyrelsen med et
fast ansvarsområde. Vi savner nye
- og gerne yngre - kræfter til
bestyrelsesarbejdet. Specielt vore
kvindelige medlemmer er stærkt
underrepræsenteret. Det bør der
rådes bod på - kom ud af busken
og meld jer.
I alt ca.140 (svarende til godt 15 %
af medlemsskaren) var inviteret til
Afslutningsturneringen med ca. 90
spillende og knap 100 spisende
deltagere. Det dannede en festlig
ramme om sæsonafslutningen,
som vi holder fast i, og som igen i
år primært blev betalt af en sponsor.
Den gode opbakning håber jeg vil
fortsætte, således at vi bl.a. 
derigennem forstærker den gode
klubånd og det gode sociale sam-
vær, 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 2011 også bliver et
rigtigt godt golf-år, hvor vi dyrker
det sociale samvær og kamme-
ratskabet.

Grundlaget er til stede.

På bestyrelsens vegne
Steen Krarup

Skive Golfklub 2011
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Ti-To-matchen er tirsdagsdamerne
mod torsdagsherrerne - og her
kan der virkelig tales om at “håne-
retten” kommer i spil.
Året igennem håber pigerne på at
papegøjen får rød hue på - det
synlige bevis på at pigerne har
vundet.  
Virkeligheden er dog således, at
den nu 2 år i træk har været iklædt
blå hat, som fortæller, at herrerne
er de aktuelle vindere.

Den årlige match afsluttes altid
med en bedre middag og præmie-
uddeling i golfcaféen.
En festaften som alle ser frem til. 

Bestyrelsesmedlem 
Helle Jespersen med papegøjen...

som atter måtte bære blå hat
(mon der igen bliver brug for den

røde??).

I 2010 var det 20 år i træk at der
blev afholdt Ti-To-match.
I den anledning havde pigerne
creeret en sang som blev fremført
med megen ynde og gratie.

Dejlig mad og vin og en festlig
stemning over hele linien.

Gert hænger papegøjen på plads 

TI-TO-matchen
- uden sammenligning årets mest spændende match
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Formanden
har ordet

Kan vi ikke garantere, men vi kan 
garantere sikker transportsikker transport fra A til Z

www.freja.com

HOLE IN ONE

Velkommen til sæson 2011
Hvor vi efter endnu en lang vinter
kan glæde os til forårets komme,
og håbe på at banen hurtigt vil
blive klar efter den lange periode
med frost og lidt sne.
Den valgte bestyrelse og de
mange udvalg har brugt vinter-
månederne til at planlægge 
sæsonens aktiviteter. 

Hvilke, vil fremgå af forskellige 
indlæg i dette Årsskrift, af opslag i
og ved klubhuset samt af klub-
bens hjemmeside og på Golfbox.
Endelig vil vi som noget nyt i år
sende et nyhedsbrev ca. én gang
hver måned.
I den forbindelse vil jeg gerne op-
fordre alle til at meddele Sekre-
tariatet nye mailadresser enten
gennem en mail eller gennem op-
datering af din ”profil” i Golfbox.
Uden denne opdatering kan du
nemt gå glip af vigtig information.

Klubånd og klubmentalitet
Mange nye medlemmer og
gæste-spillere giver ofte udtryk
for, at der hersker en venlig og
hyggelig tone i Skive Golfklub. Jeg
beder jer derfor alle være med til
at bevare den gode klubånd og
omgangstone, således at vi
mindst kan fastholde det høje
medlemstal på ca.  900 aktive, vi
efterhånden er kommet op på, og
øge tilgangen af gæstespillere og
sponsorer.

Medlemstal, økonomi 

Årsafslutningsfest
for klubbens hjælpere, klubmestre og øvrige
præmiemodtagere.
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14 golfbaner omkring Limfjorden
er med i Limfjordsgolf.

Medlemstal, økonomi
og muligheder
Vi har i de senere år fået en del
nye medlemmer, hvoraf største-
parten - som nævnt - har været
meget tilfredse med deres intro-
duktion til klubben.
Jeg håber derfor, at alle relativt
nye medlemmer vil hjælpe med til
at introducere andre nye medlem-
mer i det kommende år.
For alle - såvel nye som gamle
medlemmer – må målet være, at
skaffe bare ét nyt medlem i 2011.
Det er nødvendigt i en tid, hvor
kommunale tilskud falder, og hvor
finanskrisen gør det svært at øge
sponsorindtægterne.

Nye medlemsformer
Vi har som en af de første klubber
i landet indført Flex-medlemskab,
hvor man til lav pris kan gener-
hverve et DGU-kort, og så betale
greenfee både ude og hjemme,
når man spiller.  Dette medlem-
skab retter sig mod unge under
uddannelse, småbørnsfamilier og
andre, der har travlt på arbejde.
Sørg nu for at din søn/datter, som
måske tidligere har spillet, og som
gerne vil spille en gang imellem,
melder sig ind i Skive golfklub
som Flex-medlem. Eller - hvis du
har kendskab til andre i din familie
eller bekendtskabskreds, som er i
samme situation – lad dem kon-
takte Sekretariatet. 

Banen, klubhuset 
og P-pladsen
I disse uger gælder det selve
klargøringen af banen, som
forhåbentlig vil være fuldt åben,
når dette skrift udkommer. Vejret
har indtil nu forhindret os i at
etablere nye tee-steder, men på
hul 2 skulle de snart være klar.
Vi arbejder på ny udsmykning i
klubhuset og vil i løbet af foråret
hænge nye billeder op.
Vi får nye døre i klubhuset med
tilskud fra Skive Kommune. 
Vi har i marts lagt nye dræn på 
P-pladsen ogi arbejder også med
en plan for beplantning om og på 
P-pladsen.

Limfjordsgolf og Greenfee 
rabatordninger
Vi har siden generalforsamlingen 
i november haft tre bestyrelses-
møder og et stort antal udvalgs-
møder, og har i samarbejde med
en stribe klubber langs Limfjorden
startet et nyt projekt kaldet 
”Limfjordsgolf” - primært rettet
mod turister. 

Vi arbejder på en erstatning for
den fritspilsordningen med Harre
Vig, som er opsagt, idet vi håber,
at 3-4 andre naboklubber vil være
med til at lave en ny fritspilsord-
ning mod et mindre kontingent-
tillæg.
De gammelkendte rabatordninger
udbygges, og det kan i skrivende
stund nævnes, at vi har lavet nye 
½ greenfee-aftaler med golfklub-
berne Hals og Øland, samt at
Skærbæk Mølle er med på 50 kr.
rabat (se rabatlisten på side 17 og
hold øje med hjemmeside og ny-
hedsbreve)

”Klubber i klubben” (K-i-K)
Bestyrelsen har igen holdt et
møde med Tirsdags(TI)pigerne,
Torsdags(TO)herrerne og Senior-
klubben, hvor mange emner blev
berørt.
Vi håber i øvrigt, at alle ”kluberne”
mindst én gang i løbet af 

sæsonen afholder en ”åben dag”,
hvor medlemmer kan invitere en
ikke-golfspiller med som gæst og
spille greensome efter en kort in-
troduktion på træningsbanen

Giv en hjælpende hånd
Hvis en golfklub skal virke, er det
nødvendigt, at alle medlemmer
hjælper til med at “bevare en rar

og hyggelig tone” og at nogen
gider påtage sig et ansvar og gøre
et stykke arbejde.

I bestyrelsen fortsætter vi med at
takke de pågældende gennem in-
vitationer til “Afslutningsturnering”
og til “by-matcher” m.m. samt
måske et måltid i ny og næ.
Jeg vil gerne opfordre alle til
enten at melde sig til et udvalg, til 
kørsel med juniorer, hvor man i
øvrigt ofte vil få mulighed for gratis
spil på 10-15 huller som ”bagstop-
per” eller til deltagelse på arbejds-
dage, som vi har mange af i år, men
med færre deltagere pr. gang.
Du kan også melde dig som
hjælper på Golfens Dag 10. april -
eller Åbent Hus 7. maj - eller stille
dig til rådighed for spil med 
begynderne på andre dage. 
Som minimum forventer vi, at alle
giver en hjælpende hånd med
f.eks. at tømme affaldsspande og
askebægre, eller sætte stole og
tomme flasker på plads, slukke lys
efter sig, lukke yderdøre og rydde
op i eget bagrum m.m.

Med håb om en god sæson

Steen Krarup
Formand
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Elitegolf i
Skive Golfklub
2011

I forhold til klubbens størrelse og
sammensætningen af medlemmer
klarer Skive Golfklub sig over for-
ventning, når det kommer til elite-
golf. Vi tager nu hul på 5. sæson i
1. division - 3 gange er det blevet
til oprykningsspil - dog ikke i 2010.
Alligevel kan vi nok sige, at vi er
blandt de 10-15 bedste klubber i
landet.
Årsagen kunne være bredden i
truppen - med Knud Storgaard
som den erfarne spiller på 35 år,
og Thomas Baadsgaard
Stephansen med ungdommens
mod på 18 år. Netop ungdommens
mod og talent ses også på 3.
holdet, hvor Christian Dahl på 13
år fik debut i 2010.
2010 blev også året hvor vores
damehold endnu engang klarede
skærene og forblev i 2 division.
Kampene var tætte og med en
smule held kunne flere matcher,
som blev afgjort med 1 ned, ligeså
nemt være endt 1 op
Eneste lille skår i glæden i 2010
var, at 2. holdet hos herrerne måtte
lide den tort at rykke ud af divisio-
nen, så vi 2011 har 2 hold i kvali-
fikationsrækken..

Bruttotruppen til 2011 er så godt
som fundet - en enkelt eller to
overvejer om de vil melde sig klar
til det ene eller det andet hold. 
Eliteudvalget for 2011 er også på
plads (se side 39 ).
Eliteudvalget, som står for udvæl-
gelse til bruttotrup, holdkaptajner
og afviklingen af divisionskampe,
vil i 2011 forsøge at etablere en
åben eliteturnering i Skive. Bortset
fra eliteafdelingens egen løbende
turnering, som afvikles hver tirsdag
er det ikke tit, at der slås ud i
handicaporden fra hul 1. Der er et
stort ønske blandt spillerne om
flere turneringer, der ikke afvikles
som gunstart med blandede
spillere i boldene. En åben elite-
turnering kunne være med til at
flere af klubbens elitespillere ville
være mere synlige.For 1. division
herrer og 2. division damer er der
tale om ”gamle”, kendte mod-
standere, og vi forventer mange
tætte kampe, der afgøres på dags-
formen.

Turneringsprogrammet for 2011
ser således ud:

I kvalifikationsrækken er der nye
hold blandt modstan-derne, og
der er et par baner som skal læres
at kende.
Målsætningen for 2011 er at de to
førstehold - herrer og damer - som
minimum bibeholder deres plads i
divisionen og helst spiller sig frem
til at deltage i oprykningsspillet. 
I kvalifikationsrækken er målsæt-
ningen, at mindst et af holdene
spiller sig til oprykningsspil og går
videre, så de til næste år er tilbage
i divisionen.

Meld dig som caddie
En vigtig ting i forbindelse med
afviklingen af elite kampene er
lokal opbakning i form af caddie-
hjælp og ikke mindst spottere på
banen. I 1. division spilles der 36
huller både lørdag og søndag, og
det kan være ekstra anstrengende
at skulle have fuld fokus på spillet
og så trække sin bag 8 timer hver
dag.
Eliteafdelingen vil i 2011 betale
kørsel til caddies som hjælper på
udebane - efter statens laveste
takst og ved fælles kørsel.
Vi kan allerede nu anbefale alle

klubmedlemmer om at finde deres
bag for 2011. Der vil blive hængt
lister op i klubhuset med spiller-
navn og spille dato, hvor man kan
skrive sig på som caddie. Caddiens
opgave på det niveau, vi spiller på,
er begrænset til at klare det prak-
tiske med at gå med baggen, holde
jern og køller rene og så ellers op-
træde så anonymt som muligt. Vi
kan især opfordre junior- og ung-
domsspillere til at melde sig som
caddie - i langt de fleste tilfælde vil
der være tale om god undervisning
i spil og coursemanagement, som
kan bruges senere.

Seniorelite
Skive Golfklub er ikke repræsen-
teret i divisionerne for seniorelite. 
Vi stiller hold i regionsgolf, som er
kvalifikationsrækken, men det er
sjældent, at vi stiller med det
stærkest mulige hold, når vi ellers
kigger handicaplisterne igennem.
Seniorelite er for damer over 50 og
herrer over 55. Hører du til denne
gruppe, spiller stabilt, har et
rimeligt lavt handicap og er frisk på
at tilbringe nogle fredage i godt
selskab med ligesindede og opleve
fremmede baner, så tilmeld dig på
Golfbox, eller du kan henvende dig
til Poul Sønder, som står for senior-
eliteholdet.

Gert Hansen

Ved Eliteansvarlig
Gert Hansen
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Nørregade 1. Skive
Tlf. 97 52 06 04

Kom og se 
det store
udvalg fra
Marie Jo 
& Prima
Donna

Din ure- og guldsmed...Din ure- og guldsmed...

Bridge-kalender 2011 i Skive Golfklub

FREDAG 15 APR kl. 08.30: Golf/Bridge Turnering
FREDAG 30 SEP kl. 08.30: Golf/Bridge Turnering
FREDAG 21 OKT kl. 16.45: Drop-in Bridge
FREDAG 11 NOV kl. 16.45: Drop-in Bridge
FREDAG 02 DEC kl. 16.45: Drop-in Bridge

- Med forbehold for ændringer.

Efter en ihærdig indsats ved bridgebordene 
er regnskaberne i de bedste hænder.

Skive Golfklub 2011

11

OBS!

Golfblad 2011_Layout 1  20/03/11  16.11  Side 11



Skive Golfklub 2011

12

som en plasticpose
barer 
fleste D

er enestvH
familien og 

éd vAlle 
ehoB

.som en plasticpose
er tefftgget yber huset når , noke kike 

engang fald t ervhI også. det er huske flest

. e dager enest
et tluffter blivder at , aff,bedst har familien 

og e ertætte væral skhuse e yNdet. éd 
tiontilaenoligvveet byrsstveho

tæt det gør der , eglerrer 
det en M– mellem. i engang 

. dager vH. udrundigt g
huset Både . eertættog 

entilation til vet boligvyrvssttyBeho .eringægmontentilation til v

or nemt og diskve hS

ud til fuglene
meget, 

lufset 
an kSå 

Air Handling
installerfå at 

vis hSå 

som en plasticpose

.glem-udlufwwet på wror nemt og disk

.ud til fuglene
at uden g O. orffov behoer der som meget, 

behoer der når , udselv sig omatisk auter tfft
vmider østfugt, om alt glemme du an 

.Air Handling
entilationsanlæg vet yrvsstbehoet et installer

e erynet i bor eller yt ngger ybdu vis 

som en plasticpose

.dktninglufft

et mebudgettvare kluk
så ræcis Pdet. orffov beho

-Hu. immelsvampskog 

m Dantherfra entilationsanlæg 
eje vervodu ulle sk, hus

entilation til lofet boligvyrvssttyBeho .eringtmontentilation til lof kokusFF ti .tivitinitiaI. IillidillidTT. s

Begynderarbejdet i
2009
I 

Det var med bange anelser, jeg i
efteråret 2009 sagde JA til at in-
dtræde klubbens bestyrelse med
henblik på at overtage ansvaret
for begynderarbejdet i klubben fra
sæsonstarten i 2010. Kunne jeg
få det til at fungere til klubbens
bedste? 

Kunne jeg overhovedet skaffe nye
medlemmer - og ikke mindst -
kunne jeg få opbakning og hjælp
fra klubbens medlemmer? Uden
de frivilliges hjælp var og er det en
umulig opgave. Fruen syntes, jeg
sad lidt rigeligt på kontoret om af-
tenen op til sidste sæson, men jeg
synes selv, at klubben faktisk fik
et positivt resultat ud af vore
anstrengelser.

Jeg må nu ved indgangen til sæ-
sonen 2011 sige helt klart: ”Mine
betænkeligheder og min tvivl er nu
helt væk”. 

Det har været helt fantastisk for
mig at møde mange af jer
klubmedlemmer på en helt ny
måde. Turneringslederne, der har
stået i spidsen for begynderspil på
banen under vore ”INVITA om
søndagen” eller Kaffeturnering om
onsdagen. Mentorer for begynder-
holdene, der har været klubbens
bindeled – Klubbens ambas-
sadører om I vil - til de mange nye
ansigter i klubben eller de mange
øvede spillere, der i sæsonens løb
har bistået ved spil på banen,
uanset om det har været mange
eller få gange i løbet af sæsonen.

Tak til Mads Iversen for den fine
indsats med at få de mange begy-
ndere gennem træningslektion-
erne. Jeg vil ligeledes takke Mads
Vorm og Ole Lyholm for det fine
arbejde med regelundervisningen
samt jeres arbejde sammen med
mig i begynderudvalget. I har
været uvurderlige sparringspart-
nere for mig.

Vi gennemførte i 2010 et forsøg
med et intensivt ”Påskekursus”,
hvor begynderne havde mulighed
for at gennemføre hele begynder-
forløbet på fem dage afsluttende
med, at de afleverede det grønne
uddannelseskort til sekretariatet.
Det er vores indtryk, at de otte -
der deltog - alle var ganske til-
fredse med forløbet, og succesen
gentages i Påsken 2011 - dog i
reduceret form. Det er en stor
mundfuld på fem dage.

Jeg hører mange positive til-
kendegivelser om vores begynder-
arbejde – ikke mindst hører jeg
mange sige, at de er overraskede
over det sociale liv i klubben, og
det glæder mig selvfølgelig meget
på klubbens vegne. Men selvføl-
gelig kan vi gøre det bedre på
visse områder. Der ændres derfor
lidt til sæsonen 2011, men det
vender jeg tilbage til. 

Tillykke til alle, der kom gennem
begynderforløbet i 2010, og fik
DGU-kort. 96 begyndere blev 
registreret i 2010, hvoraf 5 - 
der startede sent på sæsonen -
mangler lidt spil på banen. Held
og lykke med spillet fremover

Uvurderlige sponsorer
Tak til alle sponsorer i begynderar-
bejdet: Strøgets vinhandel, Det
varme brød, Trifolium Frø og IN-
VITA køkkener. Uden jer gik det
ikke. 

Tak til jer alle i begynderregi for
en god sæson

Begynder-
arbejdet i 2010
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Fortsætter vi på samme måde i
2011?
Ja - efter stort set samme kon-
cept, men med en mindre juste-
ring. 
Jeg har oplevet, at begyndere i
enkelte tilfælde mangler at få
oplysninger, som de burde have
fået i løbet af deres første tid som
prøvemedlem i klubben. Det skal
ikke opfattes som kritik af nogen,
men blot en konstatering af, at vi
faktisk kan gøre det bedre i frem-
tiden. Alle begynderhjælpere ud-
fører et fantastisk stykke arbejde.
Mentorordningen fortsætter med
mentorerne som bindeled til
klubben, og som den ”blæk-
sprutte”, der skal støtte begyn-
derne i deres første tid i klubben. 
I 2010 gennemførte mentorerne
lektionen ”Baneintroduktion”, men
i år gennemføres denne lektion
som en 2-timers lektion af en fra
begynderudvalget, og samtidigt
gennemføres den for flere hold af
gangen på en dag før de egentlige
træningslektioner starter med
Mads Iversen. 
Lektionen ”Baneintroduktion”,
som den kendes fra 2010 sup-
pleres i 2011 med en egentlig
velkomst fra klubbens side,
medlemsregistrering, information i
detaljer om uddannelsesforløbet
og afklaring af evt. spørgsmål fra
begynderens side. Med dette
håber vi på en bedre introduktion
til klubben og en ensartet under-
visning af begynderne.

Det samlede uddannelsesforløb
ser således ud i 2011:
1 x baneintroduktion á 2 timer.
Gennemføres af begynderudval-
get. Mentor introduceres for
holdet.
4 x træningslektioner á 1½ time,
sidste lektion afsluttes med prak-
tisk prøve i slagfærdigheder. 
Gennemføres af klubbens træner
2 x regellektioner - sidste lektion 

afsluttes med regelprøve. 
Gennemføres af en af klubbens
regelundervisere.
3 x spil på 9-hulsbanen sammen
med en rutineret spiller. Heraf skal
som minimum én runde spilles i
begynderturneringen om ons-
dagen ved spilformen greensome
og én runde i begynderturnerin-
gen om søndagen som individuel 
stablefordturnering. Den tredje er
efter eget valg og kan fx gennem-
føres sammen med én af klub-
bens øvede spillere. Begynderne
må spille på banen ledsaget af en
øvet spiller efter gennemførelse af
2. træningslektion

Vi starter 4. april
Som et nyt tiltag er der planlagt 4
hold med plads til 20 begyndere,
men med de 4 træningslektioner
fordelt på 2 uger med start
allerede 4. april.”Påskekurset”
gentages i reduceret form på 4
hold med plads til 20 begyndere
og med start 17. april.
Se holdinddeling og begynder-
kalender med spilledage for hele
sæsonen samt flere detaljer på
www.skivegolfklub.dk under:
Begynderinformation. 

Vi slutter 25. september
Vi slutter året af med en begynder-
turnering, hvor alle årets begyn-
dere kan deltage, og hvor vi kårer
”Årets Rookie” hos såvel damer
som herrer.

Fortsættes side 14

Formand begynderudv.
Jørn Nygaard
Tlf: 97 54 25 30
jnygaard@
fibermail.dk

Begynder-
arbejdet i 2011

Din hverdag
- din egn
- din avis
    Følg sporten i...
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Regelundervisning for 
klubgolfere:
Begynderudvalget har ansvaret for
regelundervisning i klubben. 
I løbet af de sidste 2 år er der
gennemført en række lektioner
rettet mod klubgolfere i forskelligt
regi hos seniorerne, tirsdags-
pigerne, torsdagsherrerne, mor-
genholdet, eliten og begynder-
hjælperne  for at styrke deres
viden om golfreglerne. 
Underviserne har taget afsæt i
DGU golfregler - og i lektionen,
der tager ca. 2 timer, har under-
viserne suppleret med aktuelle
billeder fra banen. Det har vist sig
så succesfuldt, at der de sidste 
2 år har været i alt ca. 230 klub-
golfere til regelundervisning, og
hertil skal lægges de ca. 200 
begyndere, som har gennemgået
begynderforløbet.

Det er måske mange år siden,
du har taget DGU-kortet, og du
har måske ikke helt fulgt med i,
hvordan regelområdet har udviklet
sig eller har måske helt glemt,
hvordan reglerne egentlig er og
ikke mindst, hvordan de skal for-
tolkes. Skulle du være lidt rusten i 
reglerne og kunne tænke dig at få
dem genopfrisket opfordres du til
at deltage i en Regelaften for
klubgolfere, der gennemføres 2
gange i starten af april måned.
Hold øje med klubkalenderen.
Tilmelding i Golfbox

Ny regelunderviser:
Begynderudvalget har et ønske
om at udbrede kendskabet til 
golfreglerne endnu mere end det
allerede sker.  DGU kurser er
oplagte, men det kunne vi ikke få
til at passe ind kalendermæssigt. 

Vi har i stedet valgt at tilmelde
Brian Svinth til et regelkursus ved
Oswald Academy. Vi ved ikke
endnu, hvad dette vil bringe, men
vi håber, at klubben kan få stort
udbytte af Brians uddannelse i
årene fremover.

Et sportsligt fair handicapsystem:
Vi har et unikt handicapsystem,
hvorefter du kan spille på lige fod
med andre, mere øvede spillere
og elitespillere. 
Handicap er groft sagt et tal, der
udtrykker en spillers spillestyrke,
ved at tildele den mindre øvede
spiller et antal slag (handicap) på
forhånd. Med denne tildeling af
slag til den mindre rutinerede
spiller, bliver det dagsformen, der
bliver udslagsgivende for resul-
tatet.
For at handicapsystemet kan være
sportsligt fair, skal alle golfspillere
deltage aktivt i vedligeholdelse af
systemet, således at handicappet
altid er et udtryk for den aktuelle
spillestyrke. 
Dette forudsætter:
at du hele tiden forsøger at lave
den bedste score på hvert hul, og
at du afleverer så mange tællende
scorekort som muligt

Regulering af handicap (HCP):
For begyndere sker reguleringen
efter 9 huller, hvor du får mere end
18 stablefordpoint på en runde.
Efter en turnering sørger turner-
ingslederen for reguleringen.
Er det efter en privat runde skal
scorekortet afleveres til sekretariatet.
Det nye HCP skal anvendes næste
gang, du spiller banen.

DGU-kort
Det grønne uddannelseskort -
med underskrift ud for alle 
aktiviteter - er dokumentation for,
at du har gennemført golfuddan-
nelsen i Skive Golfklub. 
DGU-kortet bestilles og udleveres
fra klubbens sekretariat mod
aflevering af det grønne uddan-
nelseskort. Det handicap (HCP) du
spiller i på udleveringsdagen
afgør, hvor du må spille:
Er dit HCP 54 eller lavere må du
spille på alle golfbaner i Danmark
mod betaling og under overhold-
else af den lokale klubs HCP-
grænser. 
Er dit HCP 55 eller højere må du
kun spille på Skive GK 18-huls
bane fra BLÅ/RØD tee under an-
vendelse af tildelte slag jf. konver-
teringstabel for BLÅ/RØD tee
damer eller BLÅ/RØD tee herrer.
Du må først spille på andre baner,
når du har spillet dig ned i HCP
54 eller lavere

Golfens dag/Åbent hus
I 2011 afholder klubben to åbent
hus arrangementer. I lighed med
2010 deltager Skive GK i Golfens
dag, der på landsplan blev en stor
succes i 2010. Golfens dag gen-
nemføres 10. april 2011, og
Åbent hus gennemføres 7. maj
2011. Vi har valgt at begge
arrangementer gennemføres som
sidste år med ét formiddags- og
ét eftermiddagsprogram, hvor
vore gæster hører lidt om klubben,
får lidt instruktion i slagteknik og 

lejlighed til at slå nogle bolde på
træningsbanen og på puttegreen
inden de tilbydes at spille tre
huller på banen ledsaget af nogle
af klubbens øvede spillere. 
Sidste år så vi 60-65 gæster
begge dage, og vi håber selvføl-
gelig at se mange igen i år. 
Meld dig som hjælper i Golfbox

Rekruttér et nyt klubmedlem
Husk nu at fortælle vidt og bredt
hvor dejligt, vi har det i Skive GK.
Herunder, at klubben tillægger det
stor betydning, at der er mulighed
for at skabe et solidt socialt
netværk for klubbens medlemmer.
Det kunne jo tænkes, at du har en
ven, en nabo, en arbejdskollega
eller et familiemedlem, som på en
af de to dage kunne blive fristet til
at prøve livet i klubben. Mange
bliver positivt overrasket. Det er
en af de tilbagemeldinger, vi ofte
får fra tidligere begyndere.

Hjælper ved begynderarbejdet
Skulle du som etableret
klubmedlem være fristet til at give
en hånd med ved begynderarbej-
det, kan du melde dig på kontoret
ved Pernille eller ved at kontakte
undertegnede.
Jeg vil ønske alle en rigtig god
sæson – vi glæder os meget til at
tage imod alle nye begyndere!

På Begynderudvalgets vegne

Jørn Nygaard

BRUG FOR

kvalificeret indspil?

Skive
Slotsgade 3
7800 Skive
Tlf.:     96 14 27 00
Fax: 96 14 27 01
skive@bdo.dk

Træner 
Mads Iversen

instruerer en af
gæsterne ved

Golfens dag
2010 
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Vi hilser både nye og ”gamle”
piger velkommen. 

Vi byder piger i alle aldre, og
uanset handicap, velkommen til at
spille med i Skive Golfklubs 
Tirsdagspiger. 

I 2010 var vi 57 medlemmer, som
spillede golf hver tirsdag fra
starten af april til slutningen af
september. 
Vi slår ud mellem kl. 16.15 og
17.00. 
I år er der sæsonstart den 5. april
med 9 hullers golf og derefter
spisning ca. kl. 19.00.

Vi håber her, at møde både nye
og ”gamle” piger

Formål med klubben
• at samle kvindelige golfspillere

om at spille en “seriøs” 
turnering hver tirsdag i 
sommerhalvåret. 

• at skabe socialt samvær i og 
omkring klubben. 

• at arrangere udflugter til - og 
turneringer med andre golf-
klubber. 

Alle kvinder kan være medlem
Alle kvindelige golfspillere i Skive
Golfklub, der er interesseret i at
spille forskellige spændende og
sjove former for turneringer, og
som vil deltage aktivt i det prak-
tiske og sociale liv i klubben, er
velkomne til at deltage. 

Arrangementer
- det sociale er også vigtigt!
Vi har spisning stort set hver
måned, hvor man selv betaler for
mad og drikkevarer. Derudover
har vi Trekantsturneringer med
pigeklubberne i Morsø og Harre
Vig, hvor vi spiller én gang hvert
sted i løbet af sæsonen.
Pink Cup, som er en golfturnering
til fordel for kampen mod bryst-
kræft, deltager vi også i.

Den sidste tirsdag i august arran-
geres en hyggelig udflugt til en
golfklub i området. Vi drager af
sted med fælles bus fra morgen-
stunden og er hjemme igen ved
aftenstide.
TI-TO match - årets vigtigste - 
i hvert fald hvad prestige angår.
Tirsdagspigerne og Torsdagsher-
rerne mødes i denne dyst. 
Og vinderen har håneretten det
kommende år.

Parturnering for nye og
”gamle” piger
Vi inviterer i år til en prøveaften 
den 26. april. Her afvikler vi en
parturnering med alle etablerede
medlemmer og kommende nye
medlemmer som har lyst til at
prøve os af.  Efterfølgende er der
fælles spisning, hvor vi fortæller
om ”klubben i klubben”. 
Deltagelse i turneringen er gratis,
der betales dog for spisning. Alle,
såvel nye som ”gamle” piger, er
selvfølgelig velkomne allerede fra
5. april

Medlemsgebyr
Medlemsgebyret er 250 kr. for
hele sæsonen. Pengene bruges til
præmier, udflugt og andet i
forbindelse med klubbens ak-
tiviteter. Ønsker du kun at spille
med en gang imellem, er dette
muligt for 25 kr. pr. gang (dog
uden deltagelse i præmierækken).

Vel mødt!

Tirsdagspigernes bestyrelse:

Pia Myrup og Helle Jespersen har
sagt ja til at agere Tirs-
dagspigernes ”Sponsorudvalg”, så
vi fortsat har nogle flotte præmier
at kæmpe om. 
1000 tak for det
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Turneringsprogram 2011

05.04 Sæsonstart: Stableford 
9 huller + spisning 

12.04 9 huller fra gul tee     
19.04 18 huller stableford 
26.04 9 huller greensome

+ spisning, parturnering

03.05 18 huller stableford 
10.05 18 huller 3 kølle match 
17.05 18 huller 

Den “Grusomme” 
24.05 18 huller stableford 
25.05 3-kant turnering Morsø

+ spisning. 
31.05 9 huller Gul tee+ spisning

07.06 18 huller Texas Scramble 
14.06 3-kant turnering Skive

+ spisning 
21.06 18 huller Pink Cup 
28.06 9 huller blind makker

+ spisning. 

05.07, 12.07, 29.7, 26.7 
18 huller stableford 

02.08 18 huller stableford 
09.08 3-kant  Harrevig

+ spisning 
16.08 18 huller stableford 
23.08 9 huller Find ræven 

+ spisning           
30.08 18 huller Udflugt 

01.09 18 huller TI-TO-match
13.09 9 huller Norsk-stablef. 
20.09 9 huller stableford. 
27.09 9 huller + spisning. 

Generalforsamling
20.11 9 huller stableford

+ julefrokost

Alle turneringer vil blive ud-
dybende beskrevet på Golfbox.

Tirsdagspigerne
Skive Golfklub

Formand
Lene Bæk
Tlf.: 20 63 84 68

Mail: lbaek@mailme.dk

Næstformand
Marianna Hansen
Tlf.: 30 56 69 02

Mail: marianna@hansen.mail.dk

Kasserer
Lise Lotte 
Sørensen
Tlf.: 23 21 56 16

Mail: lottejan@post.opasia.dk

Sekretær
Anne-Mette 
Mortensen
Tlf.: 51 51 73 30

Mail: ammo@mercantec.dk

Menigt medlem
Jytte Frandsen
Tlf.: 51 50 61 97

Mail:  jytte-leif@privat.dk

Menigt medlem
Laila Kjær
Tlf.: 20 86 15 55

Mail: laila.kjaer@skolekom.dk
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Golfens 
dag

10. april

Nye begynder-
hold starter:

4. april - 4 hold - Træning
mandag og torsdag.

17. april - Påskehold - 
4 hold - Særligt program
på fire dage 17. - 20. april.

26. april - 6 hold - Træning
på forskellige ugedag og
tidspunkter.

30. maj - 6 hold - Træning
på forskellige ugedag og
tidspunkter.

8. aug. - 6 hold - Træning
på forskellige ugedag og
tidspunkter.

Meld dig på 97 52 44 09
eller på:
kontor@skivegolfklub.dk
eller mød op på

Betal for uddannelse og få
efterfølgende gratis spil
resten af året.
Læs mere på 
www.skivegolfklub.dk

Golfens dag 2010
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Sekretariatets åbningstider
Lørdag, søndag, mandag: Lukket
Tirsdag: kl. 09.00 - 15.00
Onsdag: kl. 13.00 - 18.00
på dage med begynderturnering
Onsdag: kl. 09.00 - 15.00
på dage uden begynderturnering
Torsdag: kl. 09.00 - 15.00
Fredag: kl. 09.00 - 14.00

Åbningstider i Proshoppen
Se opslag eller ring til træneren
for at aftale tid.

Træning i Skive Golfklub
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag
og søndag er der mulighed for 
individuel træning og træning i
mindre grupper.

Juniortræning
Se opslag og hjemmeside.

Elitetræning
Se opslag og hjemmeside.

Begyndertræning
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag
og søndag (Se opslag og aftal tid
med Sekretariatet).

Telefonnumre i Skive Golfklub
Sekretariat: 9752 4409
Café: 8662 0024 eller 

9752 4409
Træner: 9751 2612 eller 

2447 1430
Pedel: 9752 0980 eller 

4055 0986
Greenkeeper:    2125 2430

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

AUGUST
Hverdage kl. 15.00 - 21.00
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 
Onsdag dog åbent 
kl. 12.15 -14.00
Weekends kl. 12.00 - 18.00

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

Katkjærvej 5, DK-7800 Skive
Tlf. +45 96 147 147, info@scantruck.dk

Metalgangen 1-3, DK-2690 Karlslunde
Tlf. +45 70 127 127, www.scantruck.dk

Godt grej til alle formål
  Løfte  
  Læsse  
  Grave  
  Neddele  
  Sortere

Skive Golfklub
- information
Marts 2010

Greenfee-aftaler med 
35 andre klubber  
(med forbehold for senere 
ændringer).

Greenfee kr. 100,- ved spil på
Harre Vig Golfklubs anlæg.

½ grenfee alle ugens dage
• Grenaa Golfklub
• Hals Golfklub
• Hammel Golfklub
• Herning Golfklub
• Himmelbjerg Golf Club
• Himmerland Golf & CC
• Hjarbæk Fjord Golfklub
• Jammerbugtens Golfklub
• Løgstør Golfklub
• Lemvig Golfklub
• Mollerup Golf Club
• Morsø Golfklub
• Nordvestjysk Golfklub
• Randers Golfklub
• Randers Fjord Golfklub
• Rold Skov Golfklub
• Sydthy Golfklub
• Struer Golfklub
• Tange Sø Golfklub
• Øland Golfklub
• Aabybro Golfklub
• Aarhus Aadal Golf Club
• Aars Golfklub
• Aaskov Golfklub

50 kr. rabat alle ugens dage
• Dejbjerg Golfklub
• Ebeltoft Golfklub
• Give Golfklub
• Kalø Golf Club
• Markusminde Golf Club
• Norddjurslands Golfklub
• Odder Golfklub
• Skærbæk MølleGolfklub
• Tange Sø Golfklub
• Viborg Golfklub
• Aarhus Golf Club

Golfcaféen danner ofte ramme om festlige arrangementer. 
Her fra afslutningsfest i oktober 2010
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Kære medlem i Skive golfklub

Langt om længe kan vi se de
grønne spirer, som indtil nu har
været dækket af et tykt lag sne.
Golfkøllerne er - ligesom vi selv -
klar til at blive sluppet løs til en ny
sæson på vores dejlige golfbane.

En sæson, hvor vi vil arbejde på at
forskønne banen endnu mere, til
glæde for os alle og for at skabe
grundlag for at trække mange
gæster til banen, og på den måde
sikre en endnu bedre økonomi
samt en profilering af klubbens
sponsorer.

Tak til vore sponsorer
Det er stadig meget afgørende for
os at have et godt samarbejde
med vores sponsorer. De er et af
fundamenterne  i klubben og der-
gennem medvirkende til, at med-
lemmerne kan tilbydes et aktivt og
spændende klubliv.  
Derfor er vi også glade for at kunne
præsentere Knud Storgaard som
ny sponsormanager i klubben.
Knuds opgave er/bliver at udvikle
samarbejdet mellem sponsorerne
og klubben til glæde for alle parter,
herunder kontakt til nye poten-
tielle sponsorer. 
Herudover vil Knud også arran-
gere forskellige events. 

Erhvervsklub etableret
Et af de første tiltag er, at der for
første gang i Skive Golfklub er
oprettet en eksklusiv Erhvervsklub
for klubbens sponsorer. 
Mange klubber i Danmark har
gennem årene haft stor succes
med erhvervsklubber, hvor spon-
sorerne kan mødes på tværs til en
runde golf med mulighed for at
netværke. 
Initiativet er kommet i stand på
opfordring fra nogle af klubbens
sponsorer, og en af initiativtagerne
- Torben Adsersen fra Skive ADTV
Panasonic Center - har indvilget i
at tage posten som formand for
Erhvervsklub 2011. 

Første arrangement i klubben
finder sted onsdag den 27. april. 

Vi ser frem til mange nye og
spændende aktiviteter. Har du en
idé til en aktivitet, hører vi meget
gerne fra dig.

Og så glæder os til en ny og
spændende sæson med mange
gode oplevelser både på og uden-
for banen. Vel mødt i Skive Golfk-
lub.

Med sportslig hilsen

Per Alan Jensen
Sponsoransvarlig

Medlemmer af 
sponsorudvalget:

Børge Stilling      
og Aage Christensen

Knud Storgaard
Sponsormanager

Sammen er vi
stærke...
v/Sponsoransvarlig
Per Alan Jensen
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Ord slår ikke til. Prøv blot at 

beskrive en æstetisk vision 

eller et ikonisk design, der 

taler sit helt eget sprog. Sådan 

et sprog taler JACOB JENSEN™ 

Kitchen 1. De skæve vinkler og 

de rene linjer. De vilde ideer 

og det klassiske design. De 

stramme kanter og de funk-

tionelle former. Medbring  

dine sanser.  JACOB JENSEN™ 

Kitchen 1 forhandles eksklusivt 

af lifa design. 

www.jacobjensenkitchen.com

DIT LIVS KØKKEN

Skæve vinkler – rene linjer
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lifa design Skive
Køkkenforum . Viborgvej 6
7800 Skive
Tlf.: 9751 0444

Åbningstider:
Man.-Fre.: 9.00-17.00
Lørdag: 9.00-12.00

lifa-design.dk
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Formål
-at samle de lidt ældre golfspillere
til en ”seriøs” turnering hver ons-
dag hele året.
-at skabe socialt samvær i og
omkring klubben.
-at arrangere rejser, frokoster
samt udflugter til andre baner og
spil med andre golfklubber.

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 i
klubben.
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 har begyndt spillet i en
moden alder eller er nytilkommen,
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 til kassereren - gerne på
kontonr. 8500  0003197417.
Oplys for- og efternavn, fødsels-
dato, medlemsnummer og hcp.
Du kan også blot dukke op en
onsdag morgen og betale - eller
prøve at være med en enkelt gang
inden du beslutter dig.

Onsdagsspillet
Der spilles med start kl. 9:30 i
vinterhalvåret og 8:30 i sommer-
halvåret. Scorekort til lodtrækning
om startsted- og tidspunkt
afleveres allersenest på de oven-
nævnte tidspunkter - korrekt ud-

Seniorklubben
v/formand Erling Clausen

Så er kaffen og måske en
lille ting serveret efter de
første 9 huller...
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fyldt med medlemsnr., navn, dato,
handicap og antal tildelte slag.
Der betales 10 kr til præmier
(gæster 20 kr). 
Turneringslederne danner 3- eller
4-bolde og sender dem ud på 18
huller med baglæns gunstart fra
kl. 9:15 (8:15). Der er ikke
tilmelding på golfbox.
Spillere, der kun ønsker at spille 9
huller, kan slå ud 2½ time efter de
øvrige. De organiserer selv hold
og evt. præmiespil, men deltager i
øvrigt på lige fod i det efterfølgen-
de sociale samvær, hvor der deles
præmier ud hver onsdag.
Præmieringen er udpræget 
”social”. Somme tider bestemmes
den af en terning. Dog hyldes vin-
derne af hver række.
Hvis du spiller bedre end dit hand-
icap - eller spiller EDS, som vi op-
fordrer til - sørger lederne for
aflevering af dit scorekort.

Udflugter
Foregår på kør-selv basis.
Datoer og steder er primo marts
ikke lagt endeligt fast. 
Men planlægningsgrundlaget er:
Uge 19 til Sydthy.
Uge 36 til Hammel.

Spil med og mod naboklubber
Med Harre Vig spiller vi green-
some i Skive onsdag den 8. juni.
Med Morsø spiller vi greensome
om Limfjordspokalen. 
På Mors torsdag den 16. juni og i
Skive onsdag den 24. august.

Udlandsrejsen
Gik i 2010 til Sverige. Det kan du
se mere om på side 5.

I år går turen til Pronstorfer Krug i
Schleswig-Holstein i dagene 
15-19. maj. Det er 5. gang, vi
besøger stedet, og turen blev
fuldtegnet i løbet af 22 timer. 
Venteliste er oprettet. Se mere om
turen på side?????

Widex Senior Tour
Gennemfører igen i år en afdeling
på banen i Skive onsdag den 7.
september, og vinderne skal være
klar til at spille finale i Svendborg
kun 2 dage senere.
Se mere på:   
www.widexseniortour.dk, hvor du
har mulighed for at spille turner
ing på en række baner til en
meget favorabel pris.

Old Girls
Et par af vore medlemmer har
oprettet en selvstændig gruppe for
den kvindelige del af Senior-
klubben. Se mere på næste side.

Juleafslutningen
Et brag af en fest, hvor vi prøver
at tømme kassen og flere andre
ting.
Den afholdes i år onsdag den 
14. december.

Bestyrelsen - ansvarsfordeling
Erling Clausen, formand og
turneringsleder: 9752 5543 eller
2253 6870;  ht2@mail.dk.
Jytte Jørgensen, kasserer: 
9752 3210 eller 6166 2307.
Steen Krarup, rejser: 9751 0616
eller 2484 4316. 
Kristian Andersen, Old Boys Tour
og turneringsleder: 9752 7803
eller 4057 5501.
Erik Kristensen, udflugter og
turneringsleder: 9752 4109 eller
2396 4109.
Svend Erik Malmberg, udflugter
og turneringsleder: 9752 9620
eller 4014 4506
Kirsten Thomsen, julefest og
turneringsleder: 9757 4213.
Frits Thomsen, julefest og 
turneringsleder: 9757 4213.

Turneringsledere
Januar, april, juli, oktober: 
Erik og Svend Erik.
Februar, maj, august, november:
Kirsten og Frits.
Marts, juni, september, december:
Kristian og Erling.

Seniorklubben
Aktivitets-
program 2011

Ledere i Seniorklubben: 
Erik Kristensen og 
Christian Ø. Andersen.

Old Boys Tour 
Der spilles mod 4 andre klubber 
sidste onsdag i månederne april 
-september. Vort normale onsdags-
spil foregår uændret, undtagen 
26. maj, hvor Turen er i Skive. 
Programmet er:
Onsdag den 27. april:   Holmsland
Onsdag den 25. maj:    Skive
Onsdag den 29. juni:     Struer
Onsdag den 27. juli:      Morsø
Onsdag den 31. aug.:    Sydthy
Onsdag den 28. sept.:   Neutral 
bane. 
Hold øje med Seniorklubbens op-
slagstavle, hvor tilmelding foregår.
Ansvarlig for deltagelse fra Skive:
Kristian Ø. Andersen

Fra seniorklubbens udenlandsture til Sverige i 2010      ...og til  Tjekkiet 2008
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Old girls
hver mandag
året rundt

Der er rigtig mange piger, der fore-
trækker at spille om formiddagen,
og det har i mere end 20 år været
muligt i Tirsdagspigernes regie.
Desværre kan det nu ikke længere
lade sig gøre. Derfor starter en
OLD GIRLS gruppe med tilknytning
til Seniorklubben.

Formål:
Motion og hygge

Pris:
100 kr. for at være medlem af 
Seniorklubben og 10 kr. hver gang,
man spiller. 
Hvis man i forvejen er medlem af
Seniorklubben, er der intet ekstra
kontingent, kun 10 kr. hver gang,
man spiller.

Spil:
Der spilles hver mandag året rundt
- med start kl. 10.00.

På gensyn i OLD GIRLS
gruppen.

Fra maj til september 
spilles 18 huller. Fra oktober til
april spilles 9 huller. 
Der uddeles præmier efter hver
match med en præmie for hver
påbegyndt 5 spillere.

Turneringer:
Forsøges aftalt med andre 
Old Girls grupper i naboklubber.

Udflugt:
Vil foregå i september.

Start:
Mandag den 4. april kl. 10.00
startes med 9 huller og efter-
følgende frokost.

Tilmelding:
i Golfbox til begge dele. På øvrige
spilledage tager man selv mad-
pakke med - første hold laver kaffe
og te.

 

Nye veje 
til vækst
Start med et møde
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Her er et godt tilbud til alle kvindelige golfere
50+ i Skive Golfklub, hvis man er stoppet på 
arbejdsmarkedet eller har fri fra arbejde om
mandagen.

Mette Krarup og Kamma Andersen
er turneringsledere og står for Old

Girls-arrangementerne.

Skive Golfklub 2011
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Formålet
med torsdagherrerne er at frem-
me golfspillet og kammerat-
skabet blandt skive Golfklubs her-
rer. Sidste år var vi 62 medlem-
mer - en lille tilbagegang fra året
før. Det skyldes nok, at vi i opstar-
ten spillede om tirsdagen, og at der
var flere, der var forhindrede i at
spille denne dag.

3-kant turneringer
Vi havde forskellige turneringer
sidste år. 
Vores 3-kants turneringer mod
vores naboklubber Harrevig og
Morsø. Vi spillede én gang på hver
bane med gennemsnit for alle
deltagere som tællende. Skive
blev suveræn vinder med et gen-
nemsnit på 32,7 Stablefordpoints.

Udflugter
Top 25 foregik på Tange Sø`s golf-
bane. En blæsende dag med regn.
Skive sidst i den samlede stilling,
men det var en hyggelig dag.
Udflugten gik til Hjarbæk Fjord.
Igen en dag med regn, blæst og
torden. Alt i alt en ok dag.

Den nye sæson
Vi ser vel alle frem til den nye
sæson efter endnu en vinter, hvor
det ikke er til at få spillet. 
Vi i Torsdagherrerne har i løbet af
vinteren været samlet et par
gange. Den nye kalender, som er
medsendt årsskriftet er færdig. I
år er der sat en an-svarlig person
på kalenderen. Det er den person,
der tager imod eftertilmeldinger
eller afbud.

Aktiviteter
Vi prøver igen i år at invitere
forskellige til vore spisninger. Det
er altid lærerigt at få input fra
andre. Trekantsturneringen fort-
sætter som sidste år. Top 25 er i
år med Trehøje GK som vært.

Nye medlemmer er velkomne
Er du ikke medlem, eller kender
nogen, der kan have interesse for
torsdagsherrerne, er I meget
velkomne til at ringe eller maile til
en af herreklubbens medlemmer.
Der forefindes tlf. nr. og mail-
adresse på alle.
Der kan læses meget mere om
herreklubben på Skive Golfklubs
hjemmeside.
Vores eneste to krav er, at man
har et max. handicap på 54 og er
mindst 18 år. 

Tak
Til slut vil vi gerne sige tak til to,
der er trådt ud af besty-relsen.
Jørn Nygaard har nok at gøre som
golfklubbens Begynderudvalgs
formand. Han vil dog stadig
hjælpe til med hjemmesiden. 
Henrik Kyhnel kunne ikke få det til
at passe med arbejde. 
Tak for hjælpen til jer begge.
Ny i bestyrelsen er Jakob Ledet.
Første spilledag er i år d. 31. marts
kl. 16.15 med efterfølgende 
spisning.

Vel mødt.
TrodsTorsdagherrerne

Trods regn og rusk var humøret
som sædvanlig højt på årets 
2 udflugter - til Tange-sø’s og 

Trods regn og rusk var humøret
som sædvanlig højt på årets 
2 udflugter - til Tange-sø’s og
Hjarbæk Fjords dejlige baner.

Torsdagsherrer
i Skive Golfklub

Formand:
Ole Agergaard

Tlf: 29 82 60 85
oa@krabbesholm.dk

Kasserer:
Kjeld Haaning

Tlf: 97 52 26 13
kha@oncable.dk

Turneringsleder:
Brian Svinth

Tlf: 51 27 06 88
brian.svinth@
skolekom.dk

Turneringsleder:
Thomas Møller

Tlf: 25 62 83 22
thomas.moeller@

skolekom.dk

Turneringsleder: 
Jacob Ledet 

Tlf.: 20 13 04 20 
Jakob.ledet@

hotmail.com
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I er kendelse af, at det

næppe vil være muligt her

at angive de nøjaktige

matchpropositioner, del-

tagerbetingelser, mødetider

etc., har bestyrelsen ud-

arbejdet hosstående match-

kalender, der så kræver, at

man klikker ind på “golf-

box” og her orienterer sig

om de nævnte matcher og

betingelser.

NØRREGADE 11. SKIVE . TLF. 9752 0364

SGK Turneringskalender 2011

Hole 
in one
- kun 3 i 2010 - alle i oktober:

Henny Søndergaard
hul 16 - 8. oktober.

Georg V. Ebbesen
hul 5 - 25. oktober.

Anne Mortensen
hul 3 - 28. oktober.

Presidents Putter blev i 2010
vundet af Christian Dahl.

Vice Presidents Putter af
Thomas Møller.
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T U R N E R I N G S B E S T E M M E L S E R  2 0 1 1  I  S K I V E  G O L F K L U B  

Tilmelding
Tilmeldingslister opslås i klubhuset og oprettes på Golfbox senest
3 uger før turneringstidspunkt. Sidste tilmeldingsfrist fremgår af
opslag. Tilmelding sker på listen eller på Golfbox. 
Ved overtegning optages de senest tilmeldte på venteliste. Tilmel-
dingen er bindende. 
Efter tilmeldingsfristens udløb kan gyldigt afbud kun ske til turne-
ringslederen direkte og kun mod betaling af turneringsfee. Tilmel-
ding efter fristens udløb accepteres kun, såfremt
turneringslederen skønner det muligt

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

Afbud/udeblivelse
Gyldigt afbud skal meddeles turneringsledelsen senest 1 time før
turneringens/matchens start, som er tidspunktet for 1. holds tee-
off. Ved gyldigt afbud efter tilmeldingsfristen skal turneringsfee
altid betales, og turneringskarantæne kan idømmes, indtil beta-
ling er sket.
Afbud senere end 1 time før første start eller udeblivelse uden
afbud kan medføre sanktioner, som fastsættes af turneringsudval-
get i henhold til Dansk Golf Unions bestemmelser. Der vil desuden
blive opkrævet dobbelt turneringsfee

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

Rækkeinddeling
Der spilles normalt i 4 eller 5 rækker, heraf ofte en juniorrække.
Rækkeinddelingen fremgår af turneringspropositionerne.

Turneringens afgørelse
Nettoturneringer: I tilfælde af point-lighed er spilleren med laveste
handicap vinder. Er der også lighed her benyttes matematisk me-
tode: Sidste 9/6/3/1 hul er afgørende. 
Er der stadig lighed afgøres placeringerne ved lodtrækning.
Bruttoslagspilsturneringer: I tilfælde af slaglighed benyttes mate-
matisk metode. Er der stadig lighed afgøres placeringen ved lod-
trækning.

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 fun-
gerer som turneringens dommer (golfregel 34-2).

Banelukning
Vil være bekendtgjort på Golfbox og på hjemmesiden.

Private turneringer (med banelukning)
Ansøgninger om private turneringer indsendes til sekretariatet se-
nest 4 uger før spilledagen. Først efter skriftlig godkendelse fra
Forretningsudvalget 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.
I hulspilsturneringer, hvor der spilles med orange flag, skal spil-
lerne lukkes igennem, så snart de nærmer sig. Gælder dog ikke i
weekends.
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 en-
kelte turnering. Dette vil fremgå af turneringspropositionerne

Turneringsudvalget – 10. marts 2011
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Vi slår gerne 

Roslev Træla

et slag for sportenVi slår gerne 
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DEN NYE VOLVO XC60 OPEN AIR
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barske terræn eller byens hektiske puls. Med fem cylindre og hele 163 hk kommer du sikkert frem 
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God økonomi
Der har ligeledes været en positiv
udvikling af den økonomiske situ-
ation i Skive Golfklub. Vi har haft
overskud de senere år. Dog af
beskeden størrelse, hvilket har
betydet, at gælden er reduceret
med 1 million uden det er gået ud
over klubben og banens tilstand -
tværtimod er der sket nødvendige
forbedringer og tiltag undervejs.
Der har ikke været budgetteret
med store overskud da
bestyrelsens holdning har været
og stadig er, at pengene skal an-
vendes til glæde for medlem-
merne.
Skive golfklubs 2 væsentligste ind-
tægter er kontingenter - der udgør
80 % - og sponsorater, der udgør
12 % af de samlede indtægter for
2009/2010.

Kontingent
Kontingent opkræves til betaling
1. februar. Når kontingentet er be-
talt udleveres bagmærke for 2011
fra sekretariatet.
Såfremt der sker indmeldelse i
løbet af sæsonen, betales der fuldt
kontingent indtil og med juli det
pågældende år. 

Derefter betales halvt kontingent
af den gruppe, man tilhører. 
Er der tale om et passivt medlem,
er det efter ovenstående, men 

med fradrag af det kontingent, der
allerede er betalt.

Ny medlemstype
Flex-medlemmer er en ny gruppe
medlemmer, der på en billigere
måde kan være medlem af en
golfklub, mod at skulle betale
greenfee hver gang der spilles.
Der udleveres DGU-kort mrk. F,
hvilket betyder indskrænkninger i
rettigheder. 
I Skive Golfklub vil dette betyde, at
en runde på 18 huller vil koste
250 kr. alle ugens dage.
Der kan dog på lige fod med
andre green-fee-spillere
købes 4 greenfee-billetter for 800
kr. eller 8 greenfee-billetter til
1.500 kr.
Blandt de fordele, man ikke

har som Flex-medlem er:
Ret til at benytte træningsan-
lægget og frie træningsbolde,
medmindre der betales herfor 
eller betales greenfee. Ret til del-
tagelse i klubmesterskaber.
Ret til deltagelse i turneringer
under DGU og i Regionsgolf.
Ret til deltagelse i landsdækkende
turneringer.
Ret til benyttelse af rabataftaler
samt evt. andre indgåede
medlemsaftaler, der giver frit spil 

eller reduktion af greenfee.
Brug af træningsanlægget alene i
Skive Golfklub koster for flex-
medlemmer 50 kr. pr. gang 
- inkl. brug af træningsbolde.

Prøvemedlemskab
Ønsker man at starte med at
spille golf, bliver man
prøvemedlem.
Prisen for et prøvemedlemsskab
gælder for undervisning (er be-
skrevet andet sted på side 13) og
for medlemskab af Skive Golfklub 
resten af sæsonen.

Nærmedlemmer
er noget nyt fra 2011, hvor vi
tilbyder vore naboklubber at spille
frit på banen i Skive for en årlig
betaling på 1.000 kr., mod selvføl-
gelig at være fuldgyldigt medlem
af:

Morsø Golfklub
Nordvestjysk Golfklub
Sydthy Golfklub
Harrevig Golfklub
Hjarbæk Fjord Golfklub
Hvalpsund Golfklub
Viborg Golfklub
Struer Golfklub
Lemvig Golfklub

Greenfee aftaler
Vi har indgået aftale med mere
end 20 klubber om spil til halv
pris alle ugens dage. Er din klub
ikke på listen, så få evt. din
bestyrelse til at kontakte os. Vi så
gerne at flere klubber deltog i
denne ordning, som vi ser som et
stort medlemsgode. Derudover
deltager Skive Golfklub i den
Midtjyske 50 kr. ordning. 
Juniorer spiller selvfølgelig gratis i
Skive, og der er gratis trænings-
bolde til alle medlemmer og gæster.

Rykkerprocedure
Ved manglende rettidig betaling af
kontingent er der visse konse-
kvenser for det enkelte medlem
samt en masse arbejde for golf-
klubbens ansatte og bestyrelse.
Langt den overvejende del af
klubbens medlemmer betaler
rettidigt deres kontingent.
Vi kan dog konstatere, at der er
medlemmer, der ikke overholder
de angivne betalingsfrister. 
Det er en belastning for klubbens 

Medlemstilgang
Skive Golfklub fortsætter med at øge medlemsantallet. 
På trods af, at en del medlemmer hvert år forsvinder, enten på grund af
helbredsproblemer, eller unge mennesker der skal have uddannelse i
større byer, så har der over de sidste 5 år været en øget netto medlems-
tilgang med 19 %. Klubbens medlemstal har passeret 900 medlemmer.
Alene aktive medlemmer er opgjort til 883, hvor det tilsvarende tal for 
5 år siden var 742.

Fuld medlemsskab af Skive Golfklub i 2011
(inkl. frie træningsbolde)

Senior 25 år > kr. 4.575

Ægtepar (2x) kr. 8.650

Ungsenior 19 - 24 år kr. 2.850

Long distance kr. 2.750

Junior 7 - 18 år kr. 1.350

Nabomedlemsskab kr. 1.000

Flex-medlemmer kr.    995

Passive / Bambinoer kr.    300

Prøvemedlem over 24 år kr. 2.800

Prøvemedlem Ungsenior 19 - 24 år kr. 2.300

Prøvemedlem junior 7 - 18 år kr. 1.300

Indskud 0

Økonomi 
- Sekretariat
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økonomi, det er ekstra arbejde, og
det er yderligere renter, der skal
betales af de medlemmer, der er
”lovlydige”. 
Overholdelse af betalingsfrister
sparer således klubben for både
tid og penge. Og spilleretten bibe-
holdes, ligesom andre ikke skal
betale for dig.

Kontingent forfalder til betaling 
den 1. februar.
Påmindelse om betaling frem-
sendes i løbet af februar måned
med pålagt gebyr 100 kr. - 
samt beregning af renter for den
manglende betaling.
Samtidig med påmindelse om be-
taling slettes spilleretten, såfremt
betalingen ikke sker straks. 
Der er således ikke ret til at spille
på Skive Golfklubs bane, ligesom
der ikke er ret til at spille greenfee
på andre baner.
Skulle der være enkelte tilbage
efter overstående procedure frem-
sendes endnu en rykker.
Er der medlemmer, der ikke har
betalt efter der er fremsendt
rykker, vil klubbens tilgode-
havende blive forsøgt inddrevet
via inkasso.
Kontingentopkrævning foregår via
PBS, og alle anmodes om, at bliv
tilmeldt til Betalings Service,
såfremt det ikke allerede er sket.
Det letter det daglige arbejde på
kontoret.
Husk, hjælp sekretariatet med at
betale til tiden, og at meddele ny
adresse - herunder mailadresse.

Greenfee i Skive Golfklub:
250 kr. alle ugens dage.
Greenfeespillere betaler for 
golfbil 200 kr.
Medlemmer kr. 150 kr.

Company Dag 
Firmaarrangement
Skive Golfklub kan i 2011 tilbyde
golfarrangementer sammensat
efter dit firmas ønsker og behov.
Arrangementet kan tilpasses golf
på alle niveauer, så både begyn-
dere og øvede får noget ud af
dagen. 
Arrangementet kan henvende sig
til firmaets eget personale som
”Golf i grupper” eller som en total
”Company day” for firmaets 
kunder/forretningsforbindelser.
Min 15 personer - 
max 120 personer.
Kontakt sponsormanager Knud
Storgaard på tlf. 61529752 eller
Sekretariatet på tlf. 97524409 
for yderligere information og 
inspiration.

Sekretariat
I Skive Golfklubs sekretariat er
Pernille tilbage efter et års orlov
(barsel).
Service til vore medlemmer og
alle vore gæster har første
prioritet, ingen tvivl om det.
Sekretariatet står altid til rådighed
for at hjælpe dig. Uanset hvilke
spørgsmål du måtte have, vil der
blive forsøgt en løsning til gavn for
alle.

Åbningstider på kontoret fremgår
af vores hjemmeside, man  kan
også ringe på 97 52 44 09, eller
send en mail til 
kontor@skivegolfklub.dk 

Mailadresse til alle bestyrelses-
medlemmer kan findes på side 2 
og på klubbens hjemmeside.

Pernille Troelsgaard er igen 
tilbage i sekretariatet efter
endt barselsorlov, nu med
efternavnet Aggerholm.

I Pernilles fravær blev vi 
serviceret på bedste måde af
Lene Kirketerp Møller.

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

På vej mod hul 19
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Klar til 
sæsonstart?
v/Knud Storgaard

I denne artikel har jeg valgt at
fokusere på nogle ”hjem-
meøvelser” der vil kunne forbedre
dit lange spil til sæsonstart og
gøre det lettere for dig at komme i
gang, hvis du ikke lige har adgang
til et indendørs træningscenter.
Der forklares her, hvordan du får
styr på den mere statiske del af
golfsvinget, nemlig greb, sigte og
opstillingen, som danner grund-
fundamentet for at kunne foretage
et godt og atletisk golfsving med
power. 

Grebet:
Langt de fleste golfere er alt for
fokuserede på at opnå visse
”gode” positioner i svinget og
glemmer helt i den forbindelse, at
bruge tid på at få grundfunda-
mentet i orden, som danner
forudsætninger for at få et solidt,

power-fuldt og stabilt sving.
Ved at have grundfundamentet i
orden, som er let at arbejde med
indendørs om vinteren, løser det
ofte mange af de andre såkaldte
”svingproblemer”, du måtte have i
dit sving. 

Det første du skal koncentrere dig
om, er at opbygge et ”neutralt
greb” (billede 1). Her bør du som
grundregel kunne se to-tre knoer
på din venstre hånd - for højre-
håndede spillere - og linjen din
højre pegefinger og tommelfinger
danner skal du have til at pege op
mellem din hals og højre skulder
(se billede 1). 

Højre 
tommelfinger
sidder på 
”venstre side” 
af køllen (når 
du kigger ned 
på dit greb) 
og højre pege-
finger holder 
lidt ud under køllen, 
som hvis du skulle trykke på af-
trækkeren på en pistol. 

Opstilling og sigte:
Pga. at højre hånden er længst
fremme på køllen (set bagfra på
billede 3) opstår der en asymmetri
i opstillingen, som gør at vel
omkring 80-90 % af alle klub-
golfere stiller deres skulder op så
de peger til venstre ( ”er åbent”) i
forhold til deres fødder, knæ og
hofter. Netop denne ”skæve skul-
der stilling” til venstre, gør at de
fleste vil have en tendens til at
svinge køllen ude fra til ind gen-
nem bolden med et slice, pull,
pull-slice eller pull-hook på deres
bolde som resultat. 
Denne svingbane gennem bolden
vil for det meste resultere i, at du

mister længde pga. for meget
backspin og sidespin. Løsningen
til denne asymmetri er:
Kontrollér, at din boldplacering
ikke kommer for langt frem mod
venstre fod (tag f.eks. udgangs-
punkt midt mellem dine fødder
eller en bold over midten mod
venstre fod med et 7 jern (se
billede 1). 
Træk herefter din højre arm/albue
ind mod din højre side, så det er
tydeligt, at se at højre arm er let
bøjet, og højre skulder er tilbage,
så linjen hen over forsiden på dine
skulder danner en linje, der er
parallel med dine fødder (se
billede 3). 

Billede 1.

Billede 2.

Billede 3.

            

Hele kommunens KulturCenter 
             - alt det sjove under et tag... 
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Konference-/mødelokaler med 
op til 2.600 pladser
3 moderne THX-biografsale 
med ialt 500 pladser
En af Danmarks største biografsale med 
over 1.000 pladser, lærred på 152 m2
2 store sports- og messehaller
Koncertsal med 1.250 pladser
Hyggelig Café og Steakhouse 
Kiosk med stort udvalg af is, 
slik og drikkevarer
Motions- og solcenter
Massage · Zoneterapi
Badeland med spa-bad og rutchebane
750 p-pladser lige uden for døren
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Det er efter min mening bedre, at
de peger lidt til højre - ”er lukket”
- end at de er for åbne, når det
gælder lange slag, da du bedre
kan overføre energien til bolden
fra denne opstilling. 
Bemærk også, at højre skulder er
væsentligt lavere i forhold til ven-
stre, pga. at højre hånd er nederst
på køllen, og at højre arm er let
bøjet, hvor venstre arm er strakt
(se billede 1). 
Når du har opnået en neutral
atletisk opstilling som denne, kan
du øve dit sigte med to ”Swing
sticks” som på billede 1 og 3 eller
du kan lægge to jern ned på 
jorden, så den ene peger ca. 1
meter venstre om dit mål og den
anden vinkelret på for at tjekke
din boldposition. 
Et godt sted at træne dette, er inde
på et ”linjeret eller stribet” gulv
med parallelle linjer, hvor du sætte
dine fødder langs linjerne og din
slagflade vinkelret på linjerne 
og så få boldplacering og højre
skulder/arm tilbage (billede 3). 

Nedenfor har jeg vist opstilling
med en driver (billede 4), en res-
cue kølle (billede 5) og et 4 jern
(billede 6). Bemærk den let bøjede
højre arm, og at skulderlinjen i
forhold til fodlinjen er anelse 

”lukket” hvis noget (vil give ten-
dens til en draw på bolden som er
min standart boldkurve).
Får du dit greb og din opstilling på
plads, har du alle grundforudsæt-
ninger på plads til at kunne fore-
tage et powerful og solidt sving i
balance til sæsonstart. 

Brug din putter uden for gree-
nen - ”Texas wedgen”:
Det er desværre en meget ind-
groet vane og stolthed, der gør at
vi oftest ikke vælger den mest
”sikre kølle”, når vi ligger i en 
afstand inden for 1-5 meter af
greenen. Vi er nærmest blevet op-
draget med at ”rigtige golfspillere”
bruger loop wedgen eller lignende,
hvis vi ikke lige ligger på greenen.
Spredningen på dine slag vil være
meget stor med en loftet kølle i
forhold til at vælge putteren, da
der max er 0,5-1 cm plads i højde
hen over jorden til at ramme
bolden ”korrekt”, da du ellers
rammer for tidligt i jorden (”duf-
fer”) eller ”kanter” bolden.
Nedenfor har jeg et lille trick med
putteren, som du kan prøve at
lege med næste gang du har
”muligheden” (du ligger på relativ
tætklippet græs) for at ”putte”
uden for greenen. Jeg følger en
grundregel, der siger: ”kan du 

putte bolden, så put den”. Det
gælder hvis jeg f.eks. er inden for
5 meter af greenen (på links
baner ses ofte folk putte fra 20
meter uden for green) og ligger på
fairway eller forgreen, hvor der 
ikke er for meget modstand i
græsset. Efter du har vurderet, 

hvor meget op og ned ad bakke
puttet er og hældningen og fore-
taget prøvesving, som om det var
green hele vejen, indtager du din
normale opstilling (billede 7). 

Nu tager du så dine hænder ca.
10-15 cm tilbage (bag bolden, se
billede 8), som giver putteren
mere loft.
Det gør, at puttet vil ”flyve” ud af 
græsset til at starte med og
”hoppe” gennem for greenen og
begynde at rulle som et almin

deligt put på greenen. Metoden er
utrolig effektiv og vil spare dig
mange slag, hvis du ikke føler dig
helt på toppen med at chippe
bolden.

Held og lykke med sæson 2011.

Knud Storgaard
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Billede 4.

Billede 6.

Billede 7. Billede 8.

Billede 5.
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Resenvej 11, 7800 Skive  Tlf. 97 51 41 41  fax. 97 51 10 55
Internet: www.skiveedb.dk   E-mail: skiveedb@skiveedb.dk 

Skive EDB Center

Et stort 
tillykke til
Klubmestre
2010:

Hulspil damer: 
Karina Andersen

Hulspil herre: 
Thomas 
B. Stephansen

Slagspil damer:
Karina Andersen

Slagspil herre:
Thomas 
B. Stephansen

Midage damer:
Conni Carlsson

Midage herre:
Jørn Nygaard

Senior damer:
Dorte Fynboe

Senior herre:
Poul Sønder

Veteran damer:
Vibeke Bagge

Veteran herre:
Svend Søndergaard

Junior drenge:
Thomas 
B. Stephansen
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Banen
v/Gert Hansen

Banen 2011
Jeg har tidligere omtalt forskellige
tiltag for at højne niveauet på
banen i Skive. Jævnlig kontakt
mellem personale og ledelse er
selvfølgelig en forudsætning for at
der løbende bliver prioriteret i
mellem muligheder og opgaver.
Baneudvalget (se side 38) mødes
derfor i 2011 en gang månedligt i
forbindelse med bestyrelsesmødet
i Skive Golfklub. 

Overordnet prioritet for 2011
er renovering af teesteder, hvor
hul 1 til hul 3 er højeste prioritet.
Arbejdet på gul tee hul 2 er i
gang, og vi forventer at kunne
rulle nyt græs ud i det tidlige forår.
Samme grundige renovering af de
snart 40 år gamle teesteder er
planlagt over de næste år.

Næste prioritet er løbende tilpas-
ning af ny klippeplan for banen,
idet vi ønsker et rimeligt miks
mellem kort, længere og rigtig
langt græs. I 2010 - efter indkøb
af slagleklipper - endte vi nok
med lidt for meget taknemmelig
rough, hvor der ikke var nogen
straf ved at skyde bolden lagt ud i
urten. I 2011 bliver der lidt mere
kontant afregning.

Sidste del af 2011-planen
er indførelse af pasningsplan og
resursefordeling, idet vi har 
begrænset antal medarbejdere, og
yderligere planlægning er nød-
vendig for at sikre den bedst
mulige udnyttelse.
Som det sidste er vi på udkig efter
et tromlesæt der kan monteres på
greenklipperen, idet tromling af
greens er i kraftig udvikling.
Resultatet af tromling er mere 
ensartede og hurtigere greens
med højere klippehøjde. 
Højere klippehøjde vil også betyde
sundere greens. Vi forventer os
meget af dette forsøg.

Gert Hansen
Baneansvarlig

Greenkeeper-teamet bestående af 
fra venstre Jacob Vestergaard, 
Max Palshøj og Vagn Kristensen.  
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A-rækken:
Dorte Fynboe   
97528051 / 21235355

B-rækken:
Ole Lyholm  97527341 
/ 21695329

C-rækken:  
Per Thorstensen
97522799 / 26664000

D-rækken: 
Arne Præstegaard
97566325 

Senior A:  
Poul Sønder  
97534254 / 28197070

Veteran B:
Erik Kristensen
97524109 / 23964109

Veteran C:  
Steen Krarup  
97510616 / 24844316

Holdkaptajnerne 

spiller med som fast

deltager.

Kvalificering til 

bruttohold i de enkelte

rækker er - ud over 

holdkaptajn - efter 

aktuelt handicap, idet

spillere, der ikke del-

tager fast på klubbens

elitehold, har prioritet.

NB: Et bruttohold 

skal helst bestå af

mindst 4 damer og 

8 herrer.

HOLDKAPTAJNER  2011
som danner bruttohold på grundlag af tilmeldingslisten:

Arco Grafisk A/S
Gemsevej 4 . 7800 Skive
Tlf. 9616 5200 . e-mail: arco@arcografisk.dk

Golfblad 2011_Layout 1  20/03/11  16.12  Side 34



35

Skive Golfklub 2011

REGIONSGOLF-DANMARK

Afdeling VEST

(for Damer og Herrer fyldt 21 år pr. 1. januar 2011)

Skive Golfklub deltager med i alt 7 hold i Regionsgolf (tidligere Royal Unibrew Golf) i afdeling

VEST, som omfatter Jylland og Fyn. Vi har igen i år et hold i både A-, B-, C- og D-rækken

Spilleform: Hulspil over 18 huller mod 3 andre klubhold. Hvert hold består af 6 spillere 

(2 damer og 4 herrer) - Delt op i 5 hulspilsmatcher: 1 mixed foursome, 1 damesingle og 

3 herresingler. Man møder tilsvarende 6 spillere fra 3 andre klubber i én hjemme- og én

udekamp. Der spilles om 11 point - 2 point i single og 3 point i mixed. Vinder er det hold 

med flest point ellers uafgjort.

Turneringen er greenfeefri. Hver match afsluttes med fællesspisning på hul 19.

Laveste HCP:

A-rækken: herrer  4,5  - damer   6,0

B-rækken: herrer 10,5 - damer 13,0

C-rækken: herrer 16,5 - damer 20,0

D-rækken: herrer 22,5 - damer 27,0

De indledende runder bliver primært afviklet på mandage - startende den 9. maj og med sidste

puljekamp i juni.

Tilmelding på GOLFBOX

Modstandere og foreløbig spilleplan fremgår af side 37. 

Endelig spilleplan foreligger senest primo maj (se også kalender på klubbens hjemmeside).

Skive Golfklub deltager også med et Senior A-hold, et Veteran B-hold og et Veteran C-hold 

i Regionsgolf. Her gælder aldersgrænserne:

Senior herrer min. 55 år - damer min. 50 år (alder pr. 31 DEC 2011 gældende)

Veteran herrer min. 65 år - damer min.60 år (alder pr. 31 DEC 2011 gældende)

Spilformen er den samme, som nævnt ovenfor! Det samme gælder tilmelding. 

Senior- og Veterankampene starter primo maj og slutter medio juni.

Seniorerne spiller normalt fredag kl. 1600. Veteranerne normalt mandag eller fredag formiddag.

Modstandere og foreløbig spilleplan fremgår af side 37.

Endelig spilleplan fremgår af kalender på klubbens hjemmeside.

Med håb om stor tilslutning

Steen Krarup
Klubkoordinator
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Formandens
ønsketænkning:

Hvor ville det
være skønt,
hvis …

• Alle rettede nedslagsmærker 
op eller hvis bare hver anden 
rettede to op.

• Alle lagde - eller bedre -
trådte tørv på plads.

• Alle rev efter sig i bunkers.
• Hvis alle forsøgte at spille 

hurtigt, og derved opdagede, 
at man ikke dør af at gå i et 
tempo, der får pulsen over 
hviletilstand.

Skive Golfklub 2011

SKIVE BOLIGMONTERING • FRUGTPARKEN 7 • 7800 SKIVE 
TEL. 97 51 21 00 • FAX 97 51 20 42

Auris HSD.
Toyotas nye hybridbil

Miljøforandring. Auris HSD med hybridmotor opsamler den energi, der skabes under kørslen og gen bruger 
den. Det giver dig et imponerende brændstofforbrug på 26,3 km/l og et CO2-udslip på kun 89 g/km.
Under 50 km/t. er udslippet endda lig nul. Så kig ind, og prøv den selv – den er en ren fornøjelse.

grøn ejerafgift 520 kr. CO2-udslip 89 g/km. Den viste model kan være vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for trykfejl.

Toyota Skive
Viborgvej 1 · tlf. 97 52 91 11
Salg: 8.30-17.30, lør lukket, søn 13-16
www.toyota-skive.dk

Turnerings-
hjælpere

Har du lyst til at give en
hjælpende hånd på en
eller to af vore turnerings-
dage, bedes du maile
eller ringe til Pernille på:
kontor@skivegolfklub.dk
eller tlf.:97 52 09 44
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Kamp
program 
for Regionsgolf-Danmark
(med forbehold for ændringer)

A - Rækken
Dato Tid Hjemmehold Udehold
09-05-2011 17:00 Skive Struer 
09-05-2011 17:15 Lemvig Harre Vig 
16-05-2011 17:00 Skive Lemvig 
16-05-2011 17:15 Harre Vig Struer 
23-05-2011 17:15 Harre Vig Skive 
23-05-2011 17:15 Lemvig Struer 
30-05-2011 17:15 Harre Vig Lemvig 
30-05-2011 17:15 Struer Skive 
06-06-2011 17:15 Lemvig Skive 
06-06-2011 17:15 Struer Harre Vig 
20-06-2011 17:00 Skive Harre Vig 
20-06-2011 17:15 Struer Lemvig 

B - Rækken
09-05-2011 17:15 Lemvig Harre Vig 
09-05-2011 17:30 Skive Sydthy 
16-05-2011 17:15 Sydthy Lemvig 
16-05-2011 17:15 Harre Vig Skive 
23-05-2011 17:00 Skive Lemvig 
23-05-2011 17:15 Harre Vig Sydthy 
30-05-2011 17:15 Harre Vig Lemvig 
30-05-2011 17:15 Sydthy Skive 
06-06-2011 17:00 Skive Harre Vig 
06-06-2011 17:15 Lemvig Sydthy 
20-06-2011 17:15 Lemvig Skive 
20-06-2011 17:15 Sydthy Harre Vig 

C - Rækken
09-05-2011 17:15 Storaadalen Skive 
09-05-2011 17:15 Holstebro Lemvig 
16-05-2011 17:15 Lemvig Storaadalen 
16-05-2011 17:30 Skive Holstebro 
23-05-2011 17:15 Storaadalen Holstebro 
23-05-2011 17:15 Lemvig Skive 
30-05-2011 17:00 Skive Storaadalen 
30-05-2011 17:15 Lemvig Holstebro 
06-06-2011 17:15 Holstebro Skive 
06-06-2011 17:15 Storaadalen Lemvig 
20-06-2011 17:15 Holstebro Storaadalen 
20-06-2011 17:30 Skive Lemvig 

D - Rækken
09-05-2011 17:15 Herning Lemvig 
09-05-2011 17:15 Holstebro Skive 
16-05-2011 17:15 Lemvig Holstebro 
16-05-2011 17:15 Herning Skive 
23-05-2011 17:15 Holstebro Herning 
23-05-2011 17:30 Skive Lemvig 
30-05-2011 17:15 Lemvig Herning 
30-05-2011 17:30 Skive Holstebro 
06-06-2011 17:15 Holstebro Lemvig 
06-06-2011 17:30 Skive Herning 
20-06-2011 17:15 Herning Holstebro 
20-06-2011 17:15 Lemvig Skive 

Senior A
Dato Tid Hjemmehold Udehold
Uge 22 Morsø Harre Vig 
Uge 20 Harre Vig Hjarbæk Fjord 
Uge 18 Harre Vig Skive 
Uge 19 Harre Vig Morsø 
06-05-2011 16:00 Hjarbæk Fjord Morsø 
13-05-2011 16:00 Hjarbæk Fjord Skive 
27-05-2011 16:00 Skive Morsø 
27-05-2011 16:00 Hjarbæk Fjord Harre Vig 
30-05-2011 16:00 Morsø Skive 
01-06-2011 16:00 Skive Hjarbæk Fjord 
10-06-2011 16:00 Skive Harre Vig 
10-06-2011 16:00 Morsø Hjarbæk Fjord

Veteraner B
06-05-2011 10:00 Struer Holstebro 
06-05-2011 10:30 Lemvig Skive 
11-05-2011 10:00 Holstebro Skive 
13-05-2011 10:00 Struer Skive 
13-05-2011 10:30 Lemvig Holstebro 
19-05-2011 10:30 Lemvig Struer 
23-05-2011 10:00 Skive Holstebro 
27-05-2011 10:30 Struer Lemvig 
31-05-2011 10:00 Skive Struer 
01-06-2011 10:00 Holstebro Lemvig 
06-06-2011 10:00 Skive Lemvig 
08-06-2011 10:00 Holstebro Struer

Veteraner C
29-04-2011 10:00 Harre Vig Lemvig 
06-05-2011 10:00 Skive Harre Vig 
06-05-2011 10:30 Struer Lemvig 
13-05-2011 10:00 Skive Lemvig 
13-05-2011 10:30 Struer Harre 
24-05-2011 10:30 Struer Skive 
27-05-2011 10:00 Skive Struer 
27-05-2011 14:00 Lemvig Harre Vig 
03-06-2011 10:00 Harre Vig Struer 
06-06-2011 10:00 Lemvig Skive 
10-06-2011 10:00 Lemvig Struer 
10-06-2011 10:00 Harre Vig Skive 
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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      

Formand:
Steen Krarup

Forretningsudvalg:
Steen Krarup (Formand)
Anders Christensen
Hjælper: Sekretariatet
Opgaver:
• Tegner klubben jf. vedtægter
• Løsning af daglige problemer, 

der ikke kræver hele 
bestyrelsens medvirken. 
Indkalder evt. til delmøde.

• Personaleansvar, herunder ansæt
telser, personalemøder, udvik-
lingssamtaler og afskedigelser.

• Lønforhandling for ansatte og 
personer på anden form for 
kontrakt.

• Handicapkomité.
• Servicemedarbejderudvalg.
• Husudvalg.
• “Klubber i klubben”.

Baneudvalg:
Gert Hansen (Formand)
Steen Krarup
Jacob Vestergaard
Knud Storgaard
Mads Iversen
Hjælpere: Greenkeeperne
Opgaver:
• Banedrift, herunder pasnings- og 

vedligeholdelsesplaner.
• Baneudvikling, herunder kort- og 

langtidsplaner.
• Maskinpark 

- drift og vedligeholdelse.
• Golfbiler - drift og vedligeholdelse. 

Salling Traktorservice A/S
CASE H 
Nyholmvej 14 . 7860 Spøttrup
Tlf. 97 56 43 22*
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Økonomi-
ansvarlig:
Anders Christensen
Hjælper: Sekretæren.
Opgaver:
• Budget
• Regnskab
• Sekretariatsdrift

Eliteudvalg
Gert Hansen 
(formand)
Knud Storgaard, Mads Iversen,
Eske Christensen, Jan Fjederholt,
Karina Andersen, Rasmus Svendsen
Hjælpere: Trænere, Sekretæren og
Holdkaptajner.
Opgaver:
• Elitehold (Dame 2. DIV + Herre

1. DIV og Kvalifikationsrækken)
• Eliteturneringer
• Elitetræning og træner-

koordination 
• ”Klubber i Klubben”

Turneringsansvarlig
Steen Krarup (Hold- og turnerings-
koordinator)
Hjælpere: Sekretæren, Turnerings-
ledere, Holdkaptajner, og hjælpere
Opgaver:
Turneringsprogram:
• Regionsgolf Vest - holdturnering

(ABCD, Senior A, Veteran B og C) 
• Presidents Putter
• Efterårsgreensome

Begynder-
udvalg
Jørn Nygaard (Formand)
Mads Vorm 
(Regelinstruktør/T-leder)
Ole Lyholm 
(Regelinstruktør/T-leder)
Hjælpere: Træneren, Sekretæren,
turneringsledere, mentorer og
begynderhjælpere
Ogaver:
• Åbent Hus/Golfens Dag
• Begynderrekruttering
• Begyndertræning
• Begyndermateriale
• Regelundervisning

Sponsorudvalg
Per Alan Jensen (Formand)
Knud Storgaard
Børge Stilling
Aage Christensen
Hjælpere: Sekretæren
Opgaver:
• Sponsorater, herunder 

turneringssponsorater
• Sponsordag(e)
• Erhvervsklub
• Sponsortavler og -skilte
• Annoncer i Årsskrift, klub-

avis og på hjemmeside samt 
Info-skærm.

Bestyrelsens
konstituering
og organisation 2011 i Skive
Golfklub samt kort beskrivelse
af opgaver.

Juniorudvalg
Karsten Jepsen (Formand)
Mads Iversen
Knud Storgaard
Carsten Dahl
Kjeld Kønig Nielsen
Christian Bæk
Jan Strøm Sørensen 
Hjælpere: Trænere, Sekretæren,
Holdledere, Turneringsledere og
forældre.
Opgaver:
• Ungdomsarbejde- og rekruttering
• Juniorturneringer
• Sommerlejr
• Salling Sport aktiviter

Husudvalg
Mette Krarup (Formand)
Kirsten Lyholm
Hjælpere: Sekretæren, Pedellen og
Rengøringsassistenten
Opgaver:
• Drift og vedligeholdelse af 

klubhus
• Udsmykning

Refererer til Forretnings-
udvalget.

IT-ansvarlig
Gert Hansen
Hjælpere: Sekretæren
Opgaver:
• IT-drift og -udvikling

Refererer til Forretnings-
udvalget.

Handicap-
komité
Poul Risager (Formand)
Eske Christensen
Hjælper: Sekretæren
Opgaver:
• HCP-registrering
• HCP-regulering

Refererer til Forretnings-
udvalget.

Samarbejds- og Visionsgruppen
Steen Krarup (Formand)
Anders Christensen
Gert Hansen
Opgaver:
• Samarbejde med naboklubber
• Greenfeeaftaler
• Visionsplaner.

Service-
medarbejderudvalg
Erik Bech Hansen (Formand)
Steen Krarup
Hjælpere: Sekretæren, 
Servicemedarbejdere
Opgaver:
• Baneservice
• Banekontrol
• Hjælp på Company Days
Refererer til Forretningsudvalget

PR-Udvalg
Gert Hansen (Formand + ansvar
“Klubavis”)
Ole Bagge (Redaktør Årsskrift)
Per Alan Jensen (Ansvar annoncer
i Årsskrift og “Klubavis”)
Steen Krarup (Ansvar Årsskrift)
Hjælper: Sekretæren, øvrige
bestyrelsesmedlemmer, hol-
dledere og udvalgsformænd in-
denfor egne ansvarsområder.
Opgaver:
• Presseansvar, pressekontakt 

og annoncering.
• PR-aktiviteter generelt
• Udarbejdelse af Årsskrift
• Udarbejdelse af “Klubavis”
• Kontakt til Erhvervs- og 

Turistcenter.
Refererer til Forretningsudvalget

Alt-mulig-mand / pedel
Anders Jespersen
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Skive Biler A/S
Katkjærvej 10

Tlf. 97 52 23 88
www.skivebiler.dk

En "servicemedarbejder" i Skive
Golfklub er en ulønnet med-
arbejder, der på frivillig basis
hjælper med bl.a. banekontrol
(eller måske rettere baneservice/
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.

Meld dig som
service-
medarbejder
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Ny træningsplan for eliten

Igen i år er vi løbet ind i en hård
vinter, som har gjort at vi har måt-
tet tænke alternativt. Siden decem-
ber har Skive Golfklubs elite fået
arrangeret, så det er muligt at
træne indendørs i Brårup-hallens
store sal i de fleste weekender 
indtil sæsonstart, som backup til
når det er umuligt at komme ud og
slå bolde p.g.a. sne og frost. Det er
der mange, der flittigt har benyttet
sig af.

Vi er igen i år havnet i en stærk
pulje i 1. division hos herrerne og
2. division hos damerne, så det
kræver, at alle på holdet/holdene er
villige til at tage det seje træk og få
trænet i vintermånederne, for at vi
skal have en chance for at tage
points i de to meget svære første
udekampe (for herrerne). Der har i
eliteudvalget været enighed om at
forsøge sig med en ny trænings-
plan i 2011, som går ud på at der 
vil blive arrangeret fire ”store 
træningssamlinger” af op til 
6 timers varighed:

16. april,
25. april,
21. maj og 
30. juli 

for alle eliteholdene. D.v.s. første-
holdene - dame og herre - samt
andenholdene og junior elite/
prospekts. 

Derudover vil der blive fokuseret på
de enkelte spillere på førstehold-
ene for damerne og herrerne, som
hver især vil få stillet 10 lektioner á
30 minutter til rådighed til træn-
ing/spiltræning (5 lektioner hos
Mads og 5 lektioner hos underteg-
nede). 
Det kommer til at betyde at vore
spillere kommer til at få mere 
ansvar og selvbestemmelse for
egen udvikling, hvilket gerne skulle
være med til at hæve den enkelte
spillers niveau.  

Det er ligeledes min hensigt, at vi i
år mere målrettet skal ud på nogle
af de nærtliggende skoler og
”finde” vores nye generationer af
golfspillere. Jan Støm m.fl. har
gjort et kæmpearbejde for 
”Bambino golferne” i 2010 og jeg
mener, hans ideer fremadrettet bør
kunne motivere aldersgruppen 10
- 12 år, som er alderen, hvor det er
godt at komme i gang, hvis man
virkelig vil give sig selv de optimale
muligheder for at blive rigtig god.
En konkret plan herfor er pt. under
udarbejdelse. 

Jeg håber I alle får en supergod
sæson med masser af gode puts,
chips, bunkerslag, approach slag,
drives og godt vejr ☺.

Hilsen fra
Knud Storgaard                   

Ny trænings- elitenplan for  
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Juniorafdelingen har fra og med
2011 ændret navn til Ungdom-
safdelingen. Dette gøres for, at der
blandt de unge (og ældre) kan
nikkes genkendende til beteg-
nelsen, som bruges i andre
sportsgrene. Desuden dækker ju-
niorafdelingen over en meget bred
aldersgruppe – fra de helt små
Bambinoer til og med ynglinge-
spillerne, hvilket gør at beteg-
nelsen ungdomsafdeling er mere
dækkende

Samvær og hygge
Skive Golfklub har en ungdom-
safdeling, der sagtens kunne tåle
at blive større. En ungdomsafdel-
ing hvor de unge er aktive, delt-
ager i træningen, og i det hele
taget bruger mange flere timer i
hinandens selskab. SGK har ung-
domsspillere, som aktuelt ikke er
til stede i klubbens ungdomsmiljø.
Det vil vi i udvalget meget gerne
have lavet om på.

Det ville være skønt, om endnu
flere unge ville bruge klubben og
stedet omkring klubhuset til
samvær og hygge. Træne forskel-
lige slag, gå 6, 9 eller 18 huller,
eller bare sidde i klubhuset og
småsnakke og se lidt golf på
skærmen. Det er der nogle, der
gør, men mange flere kunne med
stor fordel benytte sig af dette

På Facebook
For at sætte lidt skub i den sociale
udvikling blandt de unge, har vi
oprettet en profil på Facebook.
Gruppen er kun for ung-
domsspillere i SGK og udval-
gsmedlemmer. Meningen med
gruppen er, at de unge hurtigt skal
kunne kommunikere med hinan-
den og måske lave aftaler om spil,
hygge, snak og samvær. Profilen
hedder: Skive Golfklub – Ungdom.
Find den, ansøg og administra-
toren vil bekræfte.

Ny hjemmeside
Et andet it-tiltag, vi sætter i søen i
år, er oprettelsen af en ny
hjemmeside, der kan findes via et
link på klubbens hjemmeside. På
den nye side kan både unge og
forældre finde alle de relevante
oplysninger, som der er brug for,
når man vil spille eller allerede
spiller golf i SGK. Mangler der
noget, som du/I gerne vil have
med, så giv os endelig besked

Inviter en ven med
Øvrige tiltag, som vi vil arbejde
videre med, er blandt andet at
man på en given dag kan ”invitere
en ven med til golftræning”, ”Golf
og Grill”, afholdelse af sin fødsels-
dag i klubben, o.s.v.. Der er
mange ideer, der alle gerne skulle
være med til at ungdomsafdelin-
gen i SGK igen kommer til at
udgøre mindst 10% af medlem-
merne

Golf for 3-10 årige 
starter igen 1. maj
Bambinogolf er golf for de helt
små, hvor golfspillet leges med
tennisbolde, plastikkøller og andre
sjove redskaber. Vi startede Bam-
binogolf i 2010, og det blev en
kæmpesucces. Det første år var
der heldigvis mange små og min-
dre børn, der ville prøve dette fan-
tastiske spil. Der blev gået til den
lige uden for klubhuset, til stor
morskab for både de deltagende
unge, disses forældre eller bed-
steforældre og så sandelig også
for andre golfere. De er et
tiltrængt friskt pust i klubben, - og
de er på banen igen i år! De en-
gagerede ”trænere” (forældre
og/eller bedsteforældre), som jo
naturligvis selv er golfspillere, har
igen fundet på måder at lege golf
på. Flot initiativ, der heldigvis
bakkes op ved et flot fremmøde.
Et Bambino-medlemskab koster
kun 300 kr. om året, og pengene
går til formålet.

Mød talrigt op til starten
søndag den 1. maj kl. 15.00

Træning
Som i alle andre sportsgrene kan
vi kun blive bedre til at spille, hvis
vi træner. Igen i år står klubbens

træner Mads Iversen klar til at ud-
vikle de unges talent, hvad enten
det er til almindelig hyggegolf,
eller det er til elitespil. Til dette ar-
bejde bliver han i 2011 assisteret
af to ungdomsspillere. De er nogle
af de ældste blandt ungdom-
spillerne, og de har begge både
lyst og evner til at lege/træne golf
med de yngste ungdomsspillere

Elite
Til at spotte mulige emner til
klubbens talentudvikling er der
etableret et samarbejde mellem
klubbens træner, Mads Iversen og
klubbens ansvarlige for elite-
spillerne, Knud Storgaard. Det
bliver spændende at følge denne
forholdsvise nye satsning, hvor
klubben fremadrettet vil satse på
udvikling af egne talenter frem for
at hente talenter ind fra andre
klubber

Bredde
Det er selvfølgelig de færreste, der
kommer så langt som at spille på
klubbens elitehold, hvorfor ung-
domsafdelingen naturligvis vil
have mest fokus på bredden
blandt de unge. Det betyder
blandt andet også, at bredden
skal deltage i turneringer. Alle
spillere vil kontinuerlig blive opfor-
dret til at deltage i arrangementer,
turneringer og matcher, og
allerede for nuværende er der
tilmeldt to hold til DGU’s hold-
turnering i 2011. Vi ser også
helst, at SGK Ungdom er godt
repræsenteret i kredsturner-
ingerne, som afholdes med nogle
af de omkringliggende klubber, og
skulle der være et hold til distrikt-
sturneringen, ville det bestemt
ikke gøre noget. 

Ungdoms
afdelingen
v/Karsten Jepsen

SKIVE SKO & NØGLE
SERVICE

Nørregade 33 - Nørreport
7800 Skive

Tlf. 97 52 59 57
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Mads vil endvidere afholde
løbende turneringer for alle ung-
domsspillere på SGK’s egen bane
gennem hele 2011 sæsonen.

Deltag i turneringer
Allerede nu ved vi også, at der
blandt nogle af de unge vil være
tilmeldinger til individuelle turner-
inger og matcher, som ville kunne
indgå i den samlede rangliste-
turnering. Så SGK – Ungdom skal
nok være at finde rundt omkring
på golfbaner i nær- og fjernom-
rådet. Som noget nyt vil der til alle
klubbens turneringer også være
en række for ungdomsspillere.
SGK - Ungdom har anmodet
klubbens bestyrelse om, at disse
rækker oprettes for blandt andet,
at ungdomsspillerne lettere kan
konkurrere indbyrdes og for-
håbentlig også øge tilgangen 
af ungdomsspillere til disse 
aktiviteter.

2011
Bliver et fantastisk år, hvor der vil
blive arbejdet hårdt for at udvikle
Ungdomsafdelingen. Klubbens
fremtid skal bæres frem af
klubbens ungdom. Det er de
unge, der senere bliver seniorer.
Det er blandt de unge, at de nye
elitespillere skal findes. Det er de
unge, der er klubbens fremtid

Karsten Jepsen
Formand for Ungdomsudvalget
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1000 kr. 
RABAT
Super flot habit fra IT’s

Normalpris 2500,-

NU 1500,-
 vælg mellem sort eller koksgrå m/strib

Nu som før
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Fra “de gode”
gamle dage...

Da Skive Golfklub blev startet i 1973
var det under lidt andre forhold end vi
kender dem idag. Klubhuset vist
herover var ikke klubbens første. Her
var der tale om en tidligere iskiosk
med plads til højest 12 personer
fordelt i 2 rum.
Senere afhentede man på Resenlund
en tidligere værkstedsbygning og
fragtede den i ét stykke til golfbanen,
hvor så medlemmerne gik i gang
med ombygning og indretning. 

Øverst til venstre på modstående side
et kig ind i det meget hyggelige
opholdsrum, lidt i engelsk stil, hvor
der både blev spillet mousel, holdt
julefrokost og andre større arrange-
menter.

Den første dameklub ved den årlige sammenkomst, som foregik privat og i øvrigt i
lange kjoler. Blandt deltagerne ses: 
Ruth Andersen, Margit Kopp, Lisbeth Nielsen, Henny Søndergaard, Inger Hartmann,
Marie Worm,  Anne Mette Greisen, Vibeke Bagge, Grethe Brøgger og i midten træner
Peter Taylor.

Og så var der en hel flok af juniorer/puslinge. Vibeke var juniorleder og ud over golf, blev der spillet fodbold, leget 
en del og ved særlige lejligheder spist lagkage. Og det var heldigt, for Knud Storgaard deltog kun, når der var lagkage 
i luften. Herunder ses i forreste række fra venstre: Mette Borup, Christian Brøgger, Tina Jensen, Jens Weber, Lotte
Hyldgaard, Ulla Risager Rasmussen, Mette Christensen. Mellemste række: Kasper Christiansen, Mette Lilkjær, Karen
Brøgger, Lene Søndergaard, Ann Jensen, Mette Holm, Rikke Hyldgaard, Kenneth Houkjær, Christian Bagge. 
Bageste række: Jesper Krogh, Rolff Bagge, Niels Storgaard og Peter Christensen. 
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Så står sæsonen for døren efter
en lang og kold vinter. 
Jeg glæder mig til at komme i
gang med undervisningen igen og
håber endnu flere har mod på at
få trimmet teknikken i den ny
sæson-

Træning
Jeg vil i år primært tilbyde indi-
viduelle lektioner samt banelek-
tioner. Der er mulighed for at være
op til 3 personer ved begge typer
undervisning.
Er du interesseret i en helhedsvur-
dering af dit spil, er det ideelt at
starte med en banelektion.
Jeg ser på teknik, strategi, kølle-
valg, forskellige slag med samme
kølle. Som afslutning vil jeg give
en evaluering, hvor vi bl.a. ser på,
hvor der er flest slag at spare.

Individuelle lektioner og
banelektioner
kan primært bookes i tidsrummet
mandag til fredag fra 7.30 - 15.
Der er ligeledes mulighed for 
undervisning senere og i week-
enden dog ikke i samme omfang.

Temaaftener
Jeg planlægger at afholde min. 2
temaaftener, hvor jeg vil gå i dyb-
den med forskellige facetter af
golf spillet - opdelt i det lange og
det korte spil. Fokus på fordele og
begrænsninger ved det udstyr, der
bruges til de forskellige slag.
Derbliver rig mulighed for at stille
spørgsmål, og alle er velkomne.
Deltagelsen er gratis.

Se opslag i klubben samt på
hjemmesiden.

Shoppen
Shoppen har faste åbningstider
som i sidste sæson, og det meste
af min tid i klubben er jeg tæt på
shoppen, så medmindre jeg under-
viser, kan jeg afbryde det, jeg er i
gang med og åbne efter ønske.
Er jeg optaget af ting, som uden
problemer kan afbrydes, vil der
hænge et skilt på døren: ”Er der
om 2 minutter - ring 24 47 14 30”
Der vil således kun være lukket, når
jeg underviser eller er ude på banen.

Golfudstyr
Tiden er løbet fra vejledende
priser på stort set alt golfudstyr.
Der er blevet større konkurrence
på golfmarkedet, og produktionen
er steget, og det har været sundt
for prisudviklingen. I en lang peri-
ode har golfudstyr været meget
dyrt, f. eks var det sæt jeg fik for
19 år siden i konfirmationsgave
dyrere dengang end samme sæt
ville være i dag. Dette sæt burde
koste 12.000 kr. hvis den almin-
delige prisudvikling var fulgt, men
pga. ovenstående sælges det nu
til omkring 6.000 kr. - faktisk halv
pris.
Mit mål er at konkurrere prismæs-
sigt med en hvilken som helst 
europæisk butik. Det vil sige, at
priserne i det daglige vil være
markedspriser og ikke vejledende
priser. Jeg vil kunne matche 
enhver annonceret pris - med det
forbehold, at det ikke er under 
indkøbspris, og at varens værdi er
minimum 300 kr.
Jeg vil fortsat gøre meget ud 
vejledning og fitting. Der vil være
mulighed for at prøve stort set alle
jern - køller - puttere. Det sikrer at
et eventuelt nyt produkt bliver en
gevinst.

Fitting samt test af forskelligt 
udstyr er uden beregning
Jeg anskaffede sidste år en ”loft
& lie” maskine, hvilket betyder, at
det bliver muligt at få sine jern
tjekket og evt. rettet til. Jeg har
selv haft en periode, hvor mit 7 &
8 jern fløj lige langt, og da de blev
målt viste det sig, at de havde
samme loft. Loftet på et jern kan
ændres blot ved at komme hårdt i
træningsbane-måtterne nogle
gange. Så er du i tvivl om dine jern
- tjekker jeg dem gerne igennem.

Demodage
Jeg satser stærkt på, at jeg i løbet
af foråret kan afholde 1-3 demo-
dage med forskellige leverandører
- opslagene herom kan ses i
klubben og på hjemmesiden 
seneste 14 dage før.

Afslutningsvis vil jeg ønske alle en
rigtig god sæson. Jeg glæder mig
til at se gamle såvel som nye
medlemmer på træningsbanen og
i shoppen.

Har I spørgsmål, som jeg kan
være behjælpelige med at
besvare, er I naturligvis også altid
velkomne til at kontakte mig.

Mads Iversen
Tlf.: 2447 1430
mads.iversen@skiveindoor.dk

Golftræner
Mads Iversen
Skriver:

Er der om 2 minutter 

- ring: 24 47 14 30
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Skive Golfklub
Top 20 - damer  -  herrer:

Fornavn Efternavn Hcp Fornavn Efternavn Hcp

Karina Andersen 4,7 Knud Storgaard +1,0
Dorte Fynboe 7,8 Mads Iversen +0,7
Lise Fynboe 8,0 Thomas Bådsgård Stephansen 0,6
Luise Sønder 8,6 Niels H Hammer 1,3
Anne Iversen 8,9 Lars Davidsen 1,6
Dorte Broberg 10,0 Jeppe Toft Larsen 3,2
Kirsten Dahl 11,4 Simon B. Mikkelsen 3,6
Lene Lundgaard Boller 12,8 Mads Engberg Sørensen 4,0
Lone Dahl Bilstrup 13,1 Carsten Betzer Jensen 4,0
Vibeke Bagge 13,2 Christian Dahl 4,4
Jette Præstholm 13,9 Eske Christensen 4,5
Lisbet Fynboe 14,5 Rasmus Svendsen 4,5
Lene Søndergaard 14,9 Torben Mark 4,6
May Rømsgaard 15,5 Tonni Brammer 4,6
Grethe Hansen 16,7 Mathias Aarestrup Nielsen 4,6
Dorthe Lund 17,5 Lars Weirsøe 4,6
Marie Thomasen 17,6 Bjarke Evaldsen 4,7
Mette Borup Jensen 17,7 Henrik Søgaard Kristensen 4,8
Jytte Frandsen 18,3 Peter Broberg 4,9
Anne Mortensen 18,3 Jan Fjederholt 5,0
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I  SPARBANK GØR VI NOGET FOR DEM, DER 
SÆTTER PRIS PÅ DERES VÆRDIER
En formue er som en klassisk sportsvogn eller en plante. Den skal passes 
og plejes for at give det størst mulige udbytte. Ud fra den filosofi har vi i 
SPARBANK udviklet et særligt tilbud til dig, der sætter pris på dine værdier. 
Ikke bare dem, der kan måles og vejes, men også de lidt mere bløde, der 
for eksempel består af samvær med dem, du holder af.  Tilbuddet hedder 
Private Banking og er specialrådgivning omkring dine økonomiske mulig-
heder. Alt sammen for at øge din formue og for at give dig mulighed for 
at leve det liv du ønsker – nu og i fremtiden. 

Vil du høre mere om fordelene ved Private Banking? 
Så kontakt os allerede i dag. Enten i filialen eller på sparbank.dk

SPARBANK A/S
ADELGADE 8 - 7800 SKIVE
T 9616 1410 - F 9616 1415
WWW.SPARBANK.DK

Læs mere om fordelene på 
sparbank.dk/privatebanking

Golfblad 2011_Layout 1  20/03/11  16.10  Side 1



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


