
KLUBNYT                

september 2016    

Kære medlemmer 

Velkommen til Klubnyt med information om hvad der rører sig i golfklubben…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fællestræning: 

Er i SGK et medlems tilbud, som er gratis da det er 

betalt via kontingentet. 

Fællestræningen er ment som en repetition af 

teknikken bag de enkelte dele af golfspillet. Derfor kan 

der forventes små tilretninger i forhold til sving, grip 

mm. Fællestræning er ikke en erstatning for 

undervisning af SGKs pro Mads Iversen, men ment 

som et supplement. Træningen tager hver gang 

udgangspunkt i en af golfspillets forskellige områder: 

langt spil, kort spil, bunker & putting 
 

Fællestræning for spiller med hcp  over eller lig 

med 36 forgår søndag kl. 9-10. 

For spiller under hcp 36 er fællestræning skiftevis 

tirsdag og torsdag fra kl. 19-20. 

Tilmelding via golfboks. 

 

 
 

NYT FRA ELITEN 

Vores målsætning for Elite-arbejdet lykkedes til 

fulde efter weekendens resultater: Pigerne blev 

flot og overraskende i 3. division, 1. holdet i 2. 

div. klarede skærene trods mange afbud og de 

nye på holdet gjorde det flot. 

Sværest var det for 2.+ 3. holdene. Vi kom alle 

dårligt fra start i foråret og det så sort ud. 

Målsætningen var jo at et af holdene skulle i 

oprykningsspil til den nye 5. division.  Allerede 

efter de første 4 runder stod det klart at 2. 

holdet ikke kunne nå det.  3.-holdet kunne stadig 

med 2 sejre nå oprykningsspillet og da Struer 

tabte begge deres 2 kampe og vi vandt begge 

vores kampe over Harrevig og netop Struer i den 

direkte duel om oprykning, var 1. pladsen i 

puljen pludselig er realitet og nu også med et 

oprykningsspil til 4. div. den 4.9. som en 

overraskelse. 

Vi har heldigvis haft en stor pulje af spillere at 

trække på. Flere juniorer er på vej og bør kunne 

presse spillerene på 1. holdet næste år!!  Mange 

af dem er taget på Golf-efterskole, så det lover 

godt når de kommer tilbage til foråret. 

Rigtig mange sprang til den sidste weekend med 

meget kort varsel og stillede op for holdene og 

var dermed med til at sikre oprykningen. 19 

forskellige spillere har været med! Siger noget 

om en god klub, der kan mønstre så mange. 

Superflot!  

 

Vi fortsætter i ''Elite-gruppen'' med at spille om 

lørdag og om tirsdagen så længe det er muligt. 

Der er også plads til nye spillere med hcp. under 

10,5. Og juniorer med under 18 i hcp. 

Mvh. JanF 

 

 

 

   I sidste Klubnyt skrev vi om tilbuddet om 

et uforpligtigende finanscheck fra vores hovedsponsor 

Sparnord. Henover sommeren har en god portion 

benyttet sig af tilbuddet og det har allerede givet en 

fin sum penge til klubben. Det glæder både klubben og 

Sparnord. Tilbuddet gælder stadigt. Følg blot 

nedenstående link. For hver kontakt til Sparnord 

modtager Skive Golfklub kr. 500,00 som et tilskud til 

driften af klubben. Du er også velkommen til at give 

tilbuddet videre til familie og venner.  

Brug venligst disse skemaer hvis du er interesseret. 

Sparnord kunde: Formular 

Ny Sparnord kunde: Formular 

 

 

TEST DIG SELV - Se om du kender golfreglerne… 

Klik ind på DGU´s regelprøve, som også  

er den begyndere skal bestå.  

Klik her: DGU regelprøve 

 

http://golfbox.ipapercms.dk/GBDK40/iPaper159/
http://golfbox.ipapercms.dk/GBDK40/iPaper159/
http://golfbox.ipapercms.dk/GBDK40/iPaper160/
http://golfbox.ipapercms.dk/GBDK40/iPaper160/
http://www.golf.dk/regelprove
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Vi søger en frivillig… 

Interesserer du dig for hjemmesider og har du 

erfaring i at arbejde med det, har vi brug for 

din hjælp.. 

Kontakt Pernille for mere info. 

EFTERÅRETS TURNERINGER i KLUBBEN: 

KLUBMESTER SKABERNE 

Slagspil weekenden den 17. & 18. sep 

STABLEFORD 18. sep 

Hulspil weekenden den 24. & 25. sep  

VOLVO TURNERING 

Søndag den 2. okt 

 
HOLE IN ONE siden sidst. 

Brian Svinth 5. juli på hul 16  

Niels Dalsgaard (HVG) 9. aug på hul 5 

 

        

Niels Falkenberg 21. aug på hul 5 

Vibeke Schütte (HVG)  29. aug på hul 5 

      
 

STORT TILLYKKE TIL JER ALLE   

HUSK ! 

Ønsker du at ændre medlemskategori eller  

ikke at være medlem i 2017…  

Sidste frist for udmeldelse/ændring 

er den 30. september.  

Sendes skriftligt til kontoret på mail 

kontor@skivegolf.dk 

Golf som valgfag. 

Skive golfklub skal fra 1. september til 28. april fungere 

som skole for 24 skoleelever i aldrene 14-16 år. 

Eleverne har gennem Skive Ungdomsskole valgt golf 

som valgfag og skal i perioden tage DGU kortet. 

De vil blive prøvemedlemmer og indgå i klubben på lige 

vilkår, som alle andre nybegyndere. Enkelte af eleverne 

er i forvejen medlemmer af klubben og har så chancen 

for at arbejde mere med deres sport i skoletiden.  

Elevernes træning vil primært være på torsdage fra kl. 

13.30 til 15.30, men de vil også blive tilbudt, at deltage 

i kaffeturneringer, samt arrangerede turneringer for 

dem i perioden. I disse turneringer vil vi gerne have, så 

mange af vores egne ungdomsmedlemmer med, samt 

frivillige hjælpere. Herigennem skal eleverne lære, at 

man udviser respekt, og fairness for medspillere, 

modspillere samt andre spillere på golfbanen og 

oplever golfsportens rette ånd. 

Målet med valgfaget er, at Skive Golfklub kan få flere 

unge til at spille golf og afprøve et alternativ til andre 

sportsgrene. 

Forventningen og håbet er, at størstedelen af eleverne 

vil have en positiv oplevelse det næste halve år og 

forhåbentlig melde sig ind i klubben.  

Vi glæder os til at modtage de unge mennesker og 

håber I alle sammen vil være med til at bidrage til 

deres undervisning, når i møder dem på golf anlægget.  

Er der spørgsmål eller andet omkring de unge elever 

må der gerne rettes henvendelse til ansvarlige for den 

ugentlige træning og valgfagsholdet. 

Venlig hilsen 

Mads Iversen, Brian Svinth og Henrik Bollesen Nielsen. 
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TILMELD DIG PBS og slip for EKSTRA  
gebyr ved kontingent opkrævning 

 
Ved kontingent opkrævning for 2017, 
 pålægges der kr. 50,- i gebyr såfremt  

medlemmet ikke betaler vis PBS.  
Priserne på papir indbetalingskort samt  

porto er steget markant.  
Tilmeld din kontingent betaling her: 

PBS betalingsaftale 

SKIVE GOLF FESTIVAL – uge 28      
 

Endnu et år med stor succes…  
Vi havde I år besøg af næsten 1400 udenbys 

golfspillere og ugen blev med stor hjælp fra frivillige 
afviklet meget positivt. Vore gæster var glade og 

roste vort arrangement og service.  
For første gang skulle alle gæster betale greenfee  

kr 50 og dette blev positivt modtaget. 
Som et nyt tiltag havde vi tilbud om deltagelse i en 
nærmest flag konkurrence på hul 16 mod betaling  
af kr. 20. Der var mange der tog imod tilbuddet og  

vi bør helt sikkert gentage det til næste år – evt.   
med længere ”åbningstid” end i år og måske et  
par juniorer kunne hjælpe til. Endvidere hole in  

one på hullet med mulighed for at vinde en bil i en 
uge fra Volvo Renault. Der blev desværre ikke brug 

for dette da der ikke var nogen, der præsterede 
slaget. Nærmest flaget blev hver dag belønnet med 

en middag for to på Restaurant Strandtangen. 
 

Som sædvanlig havde vi udskænkning af øl/vand  
på hul 8 fra Hancock og på hul 13 kaffe fra Jyske 

Bank. Meget populært. 
 

Tak til vore sponsorer, alle frivillige hjælpere for  
en stor indsats, personalet på kontoret, shoppen  

og cafeen. I var alle med til at gøre ugen til en  
succes for Skive Golf Klub. 

På gensyn i 2017. 

Begynderafdelingen 
 

Efteråret nærmer sig og det er tid at gøre  

status for 2016. 

Vi har i løbet af året haft åbent hus/spil  

med en ven 3 gange og det har betydet 43  

nye medlemmer, hvoraf de sidste netop nu  

er ved at færdiggøre uddannelsesforløbet  

med praktisk undervisning af Mads I og 

regelgennemgang af Brian og Eske. 

Vi håber at nybegynderne vil finde glæde ved 

golfspillet og falde godt til i vores sociale miljø i 

golfklubben. 

Tak til mentorer og ovennævnte for indsatsen i 

2016 og velkommen til alle nye medlemmer. 

Begynderudvalget 

 
 

 
SUPER TILBUD  

Der er stadig nogle måneder tilbage af året  

og chance til mange fine golfdage.  

Nu har du mulighed at spille over 800 baner  

til halv greenfee i 11 lande. Er du på vej sydover  

så er der over 160 baner i Spanien og Portugal 

som også tilbyder dig halv greenfee.  

Golfhæftet 2016 + 2017 får du lige nu til samme 

pris som for et, du kan altså bruge Golfhæftet  

i 16 måneder for kun 450 kroner.  

Med Golfhæftet kan du spille én gang på 

 hver bane.  

Golfhæftet kan købes på kontoret. 

 

http://www.skivegolfklub.dk/nettilmelding.htm
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Skive Golfklub afholdte søndag den 4. sep årets hidtil 

største golfturnering med mere end 130 tilmeldte, 

heraf 50 fra andre klubber over hele Jylland, desværre 

havde 10 hørt forkert og meldte fra på grund af et 

regnvejr som aldrig kom til Skive. 

Turneringen blev afviklet i stille vind uden regn, 

desværre kom hovedsponsor, Primo Tours ikke af med 

hovedpræmien, en rejse for to til Porto Santo som ville 

blive udløst ved Hole-In-One på banens korteste par 3 

hul, hul 16, den tætteste denne dag var 1,30 m fra 

flaget. 

Vinder i A rækken blev lokale Henny og Svend 

Søndergaard med 40 point, B rækken blev også vundet 

af lokale spillere, Hanne Thomasen Jensen  

og Per Allan Jensen med 41 point. Normalt er det 

kutyme at sponsor ikke modtager præmier i egen 

turnering, men da holdet fra Primo Tours opnåede det 

næst dårligste resultat i A rækken også kaldet dagens 

duffer, blev der hurtigt fundet en præmie, to green-fee 

billetter til banen i Skive, som spillerne modtog under 

stor jubel. 

Jyske Bank havde opstillet en meget besøgt pølsevogn 

på hul 8, her blev der i løbet af turneringen uddelt 

mere end 225 hotdogs, til stor glæde for alle. 

Jyske Bank er meget velkommen en anden gang  

Se alle vindere på billedet herunder 

NYT FRA BANEN 

 

Der er mange positive ting at sige om vores banes 

tilstand. Efter en vel overstået ”uge 28”, hvor vi fik 

mange flotte tilkendegivelser om banen generelt og en 

del lidt mere specifikke fra de over 1400 besøgende 

golfspillere, har vi igen rettet blikket fremad. 

Det er med stor glæde vi konstaterer, at byrådet i 
Skive Kommune, har tiltrådt indstillinger fra kultur-  
og fritidsudvalget, samt den senere anbefaling fra 
økonomiudvalget, om økonomisk støtte til vore  
længe ønskede projekter for gennemgribende  
dræning af ”de våde huller”, (hul1, 2, 17 og 18 samt 
greens på hul 3 og hul 6). Opstart af disse projekter 
kræver blot mindre justeringer af tidligere indhentede 
tilbud, og vi håber på, at komme i gang hurtigst muligt. 
Det er i vid udstrækning Max og Co` s fortjeneste, at 
banen står så flot og spilbar, som det er tilfældet.  
 
Det er imponerende, at den tidligere generende vækst 
af ”Bellis” på flere af ”de nye huller” er næsten fjernet, 
så der ikke længere forsvinder så mange bolde i den 
uhæmmede bevoksning. Den øgede brug af ”Slag-le-
klipning” har også haft en positiv indflydelse på en 
lettere afvikling af spillet, ligesom den i foråret udførte 
fældning og opstamning af ”skovarealer” har gjort det 
nemmere at finde sine bolde, og finde en mere 
glidende rytme i sit spil. 
 
Vedligehold og pleje af arealer udenfor keepernes 
arbejdsområder har KUN været mulig, fordi mange 
frivillige har gjort et kæmpearbejde og velvilligt stillet 
sig til rådighed, når der er blevet spurgt. Klubben 
skylder disse medlemmer en kæmpetak, ligesom der 
skal lyde en generel tak til ALLE frivillige, der gerne 
stiller sig til rådighed, når der bliver spurgt. Det har 
været en særdeles mærkbar lettelse i arbejdet for de 
ansvarlige indenfor enkeltområderne ved banens drift 
og vedligeholdelse. 
 
Igen har det vist sig, at hvert enkelt medlem ”ejerskab” 
over banen som helhed og omtanke under spilafvikling 
i særdeleshed, har givet os en superlækker golfbane, 
og med den indstilling har vi som klub de bedst mulige 
chancer for at leve videre i et ellers ”trængt marked”. 
 
Med ønske om et ”tørt” efterår 
Baneudvalget 

STOR TAK til de to sponsorer 

      


