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Skive 
Golf Klubs
Bestyrelse 
2015:

Forsidebillede:
Ingen golfsæson uden besøg af
andemor med ællinger. 
I årets løb har Søren Svare sørget
for “husly” med et smukt fuglehus
i søen mellem hul 3 og hul 4.

Gert Hansen
Formand og eliteansvarlig
Mob.: 3026 7505
E-mail: formand@skivegolfklub.dk

Mads Aabenhus Frederiksen
Næstformand og Sponsoransvalig
Tlf.: 9752 4409
E-mail: sponsor@skivegolfklub.dk

Palle Nielsen
Økonomiansvarlig
Mob.: 3120 9261
E-mail: kasserer@skivegolfklub.dk

Eva Jensen
Turneringsansvarlig
Mob.: 4045 7078
E-mail: turnering@skivegolfklub.dk

Lars Trustrup
Ungdomsansvarlig
Mob.: 3055 2285
E-mail: junior@skivegolfklub.dk

Vagn Ramsdahl
Begynderansvarlig
Mob.: 20485356
E-mail: begynder@skivegolfklub.dk

Niels Falkenberg
Baneansvarlig
Mob.: 6054 6739
E-mail: bane@skivegolfklub.dk

Forman-
den har
ordet.

Fore!
Et til tider glemt ord som advarer
om en fare, der lurer i form af en
bold, der er på afveje. 
Fare, er golfsporten som helhed
også udsat for, fra at være den
stærkest voksende sportsgren, er
tilgangen i bedste fald stagneret og
mange steder faldende. 
Årsagen er ikke entydig, men en
kraftig vækst i antallet af baner, her
især mange private baner, gjorde at
økonomien blev presset flere
steder. 
Alt for mange havde gjort sig
afhængig af store indtægter fra
gæstespillere, disse fik flere mu-
ligheder og den enkelte klub fik en
mindre indtægt. Meget traditionelt
var den første reaktion fra mange
klubber at nedsætte prisen ved at
indgå i flere rabatordninger, hvor
man betalte en tredjepart for at
tilbyde ydelsen til halv pris eller
mindre. I sidste ende måtte alle
klubber gå til medlemmerne og
bede dem om et større kontingent.
Denne cocktail, blandet med en
generel økonomisk afmatning,
satte lavinen i gang.
Værst er det gået ud over tilgangen
af juniorspillere og fastholdelsen af
ung-seniorer. For at stoppe denne
udvikling har vi fra 2015 nedsat
prisen på disse to medlemsgrup-
per betragteligt, en junior koster nu
895,- og en ung-senior 1.995,-. 
Vi håber meget at dette kan være
med til at vende udviklingen, så vi
igen kan opleve en stigning af
spillere under 25 år.

Flex Spiller
Den kollektive beslutning om ind-
førelse af Flex Spiller ordningen,
som trådte i kraft i 2012, har endnu
ikke resulteret i en total forøgelse
af aktive spillere, men har flyttet en
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del, der tidligere betalte fuldt
kontingent, så de nu bidrager min-
dre til klubbernes økonomi, en ud-
fordring der er kommet for at blive.
På positivsiden er det glædeligt at
vi fortsat modtager en stor og
uvurderlig støtte fra vores spon-
sorer, uden deres støtte og op-
bakning havde det set sort ud. 
Vi håber meget at den enkelte
sponsor føler at de gør en forskel
og at denne forskel bliver værtsat
af medlemmer og gæster. 
Som klub vil vi gerne knytte et
endnu tættere bånd og udvide 
aktiviteterne omkring sponsorer.
Vi hører meget gerne om hvad 
vi kan gøre her i tillæg til de 
nuværende aktiviteter.

Nye medlemmer
kommer af sig selv, dette udsagn
er korrekt når vi taler om den ind-
flydelse du som medlem har for at
tiltrække venner og familie til
sporten. Vi håber meget at alle
medlemmer vil gøre deres bedste
for at give venner og familie en
mulighed for at prøve vores sport.
Det kan være ved at overtale dem
til at møde op til Golfens Dag den
19. april, eller til vores generelle
åbent hus arrangementer. 
Alternativt kan vi nemt arrangere
en introduktion i mindre grupper,

kontakt Vagn Ramsdahl og hør om
mulighederne.
Vi vil også øge markedsføringen i
form af annoncer og omdelte
foldere i nærområdet, suppleret
med spots i Radio Skive.

Fore!
Det koster penge at drive, vedlige-
holde og udvikle en golfklub. 
På drifts og vedligeholdelse siden
er vi nok så tæt på ”lean” som vi
kan være, der er selvfølgelig altid
nogle lavt hængende frugter der
kan plukkes ved bedre indkøb og
omtanke, men det er ikke her vi
finder de store besparelser. 
Netop besparelser har vi måske
haft lidt for meget fokus på, vores
oprindelige 9 huller er nu mere
end 40 år gamle og det kan efter-
hånden mærkes. 
Om det er klimaændringer eller 40
års slid der gør, at vi ikke som
minimum kan spille 11 ud af 12
måneder er svært at sige, men 
vi trænger til gennemgribende 
renovering af dræningen på flere af
de gamle huller. Vi har derfor fået
udarbejdet en omfattende dræ-
nings plan, primært på hul
1,2,17,18 samt greens på hul
2,3,6. Pengene til dette projekt
forsøger at vi få ved en generel 
låneomlægning hvor vi øger 

realkreditgælden og reducerer
bankgælden. Lykkes det vil vi opnå
en større rentebesparelse som
nemt vil opveje den øgede af-
skrivning som dræningsprojektet
vil kræve. Bestyrelsen vil efter
modtagelse af lånetilbud tage den
endelige beslutning. I tillæg til
egen betaling har vi søgt om mid-
ler fra Skive Kommune vis SIS.

Fore!
Udover at investere på banen
håber vi med hjælp fra Spar Vest
Fonden at kunne igangsætte en
ombygning af klubhuset så vi 
fremover kan huse alle deltagere
ved de større turneringer, samt
forbedre forholdene for alle
ansatte. 

Arbejdet, såfremt vi opnår støtte fra
Spar Vest Fonden, vil også kræve
frivillig arbejdskraft, denne del er
vores mindste bekymring, da vi
fortsat har en meget stor pulje af
frivillige som vi kan trække på i
alle sammenhæng. Tak er her et
fattigt ord, men vi kan ikke sige det
tit nok - uden frivillige ville det se
meget anderledes ud.
Vi vil søge SIS om tilskud til 
etablering af en kold hal til vinter-
træning, dette kan evt. ske ved om-
bygning af de overdækkede
udslagssteder på driving range.

Fore!
Vi ser meget frem til sæson 2015 og
håber at vi kan levere varen til vores
mange medlemmer og gæster.

Må fairways være brede og
vinden i ryggen - spil godt.
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Bestyrelsens
beretning
2013/14

Opsummering af sæsonen 
der er gået, med væsentligste
begivenheder fra de forskel-
lige områder samt lidt om
fremtiden. 
Ud over en summarisk gen-
nemgang på generalforsamlin-
gen er den fulde beretning
tilgængelig på Skive Golfklubs
hjemmeside.

2014 - En rigtig fin sæson,
med flot banestandard og mange
gode begivenheder.
Væsentligste begivenheder, star-
tende med noget af det som sætter
Skive på Golf-Danmarkskortet:
Skive Golf Festival 2014 (Uge 28)
Som I alle forhåbentlig bemærkede
skiftede fritspils ugen (uge 28) i
2014 navn til Skive Golf Festival.
Onde tunger vil påstå, at det var
sådan set det eneste der skete…
Og det er i og for sig også rigtigt.
Med 1526 gæster fra 96 forskel-
lige klubber, dækkede vi som sæd-
vanligt et bredt udsnit af Danmarks
”golfbefolkning”. Der var tryk på
overalt både i og omkring klub-
huset, og naturligvis også på
banen, som Max og teamet havde
kælet lidt ekstra for… Det er der
alt sammen ikke noget nyt i… så
hvorfor det nye navn?
Navneændringen er første skridt
på vej til at forsøge at liste et
større overskud ud af et fantastisk
arrangement. Da man i sin tid star-
tede traditionen med at det var
gratis at spille i uge 28, var det for
at udbrede kendskabet til vores
bane, som havde et mindre godt
ry. Det satte den daværende besty-
relse sig for at ændre, og vi mener
det er lykkedes - men også at der
stadig er plads til flere greenfee
gæster. 

Dem vil vi naturligvis gerne have
nogen flere af samtidig med at vi
som klub gerne vil begynde at
tjene på arrangementet.

Hvad er så målet ?
I første omgang er det at fastholde
de ca 1500-1600 gæster, og på
længere sigt at lokke flere penge
ud af dem.
I år er overskuddet på cirka 15.000
eller ca 10 kr. per spillet runde i
direkte overskud - dertil kommer
de afledte indtægter i Cafeen og i
Shoppen.
Første mål kunne være at vi skal
have ca 100 kr. per spillet runde
eller ca 150.000 kr. i overskud, om
det skal være i direkte greenfee,
som ekstra sponsorindtægter eller
som betaling for deltagelse i akti-
viteter vil tiden vise…det handler
om at være kreativ !
Arrangementer som dette kan ikke
afholdes uden frivillige, i år havde
vi igen rigtig mange, og vi vil
gerne benytte lejligheden til at sige
tak til alle dem som gav et nap..
eller 2 med.

Hvad så med næste år ?
Festivallen skal i gang med plan-
lægningen tidligt næste år, hvis
nogen har lyst til at være med til at
arrangere aktiviteter og andet, så
ring (eller mail) til Pernille/konto-
ret, så vil vi indkalde til opstarts-
møde og starte processen op.

Fritspilsordningen
Vi etablerede ”Frit Spil” sammen
med Hvalpsund, Morsø, Aars og
Løgstør for knap 4 år siden. Alle
klubber har været glade for ord-
ningen, som for os er et stort med-
lemsgode, mens det for f.eks.
Hvalpsund primært er og bliver et 
økonomisk gode. 
Hjarbæk Fjord kom med i år og
har haft økonomisk godt udbytte
heraf. 
I 2015 udvider vi igen ordningen
til at omfatte - ud over de nuvæ-
rende 7 klubber - også Volstrup
Golfcenter. Det glæder vi os over.
Nordvestjysk havde også et ønske
om at komme med, men styre

gruppen besluttede kun at med-
tage én ny klub, og der var flertal
for udvidelse mod øst. Nordvest-
jysk kan så eventuelt komme med i
2016.
Styregruppen har også besluttet, at
9 klubber i ordningen er det mak-
simale.
Vi finder, at ordningen er et rigtig
godt medlemsgode og en fremsy-
net ordning i en tid, hvor ”kampen
om medlemmerne” er voksende.
For alle 8 klubber kan det være et
værn mod medlemstilbagegang og
samtidig en udvidelse af klubber-
nes ”rekrutteringsområde”. 
Vi ser i høj grad fritspilsordningen
som én af mulighederne for at pro-
filere (”brand’e”) Skive-egnen og
måske på længere sigt tiltrække 
arbejdskraft. 
Det er vores indtryk, at både Skive
Kommune og Erhvervs- og Turist-
centeret har fået øjnene op for det,
om end deres økonomiske bidrag
er beskedne.
Prisen for deltagelse i ordningen i
2015 fastholdes på de kr. 800 -
selv med udvidelsen til 8 klubber.

Cafe, ny forpagtningsaftale
Som i de foregående ni år har
Skive Golfklubs Cafe til alles til-
fredshed være drevet af Hanne Sø-
rensen.
Imidlertid valgte Hanne midt på
sommeren at meddele bestyrelsen,
at hun ønskede at stoppe med
forpagtningen for at gå på pension
og få noget mere fritid. Heldigvis
havde Hanne planlagt sin afgang,
og hun foreslog sin medhjælper
gennem de sidste par år, Anita Sø-
rensen, som sin afløser samtidigt
med et løfte om, at hun var klar til
støtte Anita fremover. På denne
baggrund har bestyrelsen valgt at
lave en ny aftale om forpagtning af
cafe’en for 2015 med Anita Søren-
sen. Vi er overbeviste om, at vi
herved har sikret os, at traditio-
nerne og den gode ånd fra den 

Afgående formand
Lone Dahl Bilstrup

hidtidige cafe vil være bevaret. 
Lidt forandringer vil der dog
blive, hvor den vigtigste vil være,
at Anita foruden cafedriften også
varetager rengøringen af klubhu-
set.
Mange medlemmer har spurgt om
at få lejlighed til at takke Hanne for
indsatsen for Skive Golfklub gen-
nem årene. Da skiftet i cafeen sker
pr. 1. januar 2015, hvor der ikke er
mange i klubhuset, vil vi holde
”Goddag-og-Farvel” arrangement
for både Hanne og Anita i forbin-
delse med Åbningsturneringen.
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Øvrige væsentlige begivenheder:
· Vi fik indkøbt og opsat ny bold-
vasker - takket være midler fra
Nordea Fonden.

· ProBox maskinen fungerer meget
tilfredsstillende, til glæde for både
gæster og egne medlemmer.

Vi har med tak modtaget donation
kr 5.000 fra Seniorklubben til brug
for tilkøb af printfunktion for egne
medlemmer.

· Golfbox lancerede nyt turnerings-
modul. Sekretariatet, Klubber-i-
Klubben samt deltagere ved
klubturneringer har efter en del
indkøringsudfordringer nu forde-
len ved ny funktionalitet.

· Der er indgået samarbejdsaftale
med Get-Fit om træningsmulighe-
der, som giver både medlems-
fordel og sponsorbidrag.

Bestyrelsen
Efter generalforsamlingen pågik en
grundig proces i bestyrelsen med
at få samarbejdsformen og
konstitueringen på plads, og vi har
i alt holdt 17 bestyrelsesmøder i
løbet af året. Hertil kommer en
række udvalgsmøder, med invol-
vering af mange af klubbens 
øvrige frivillige.
Som nævnt i Årsskriftet, så går be-
styrelsen ind for åben dialog, og
referater fra bestyrelsesmøderne er

frit tilgængelige for alle klubbens
medlemmer. Vi har været i god
kontakt med et bredt udvalg af
klubbens medlemmer, og mange
ting har været drøftet. Der kan
komme mange gode nye tiltag på
den måde, så vi håber fortsat på
aktiv involvering af klubbens med-
lemmer. Det være sig indtræden i
bestyrelse eller udvalg, som hjæl-
pere og frivillig arbejdskraft ved de
forskellige aktiviteter henover året.

Jf debatten på sidste generalfor-
samling, arbejdede bestyrelsen 
videre med essensen og har udar-
bejdet en forretningsorden, hvoraf
det bl.a. fremgår, at bestyrelsesar-
bejdet udøves ulønnet.

Begynderområdet
Der har været afholdt 5 gange
Åbent hus arrangementer og et nyt
tiltag ”tag en ven med”. Vi har fået
55 nye golfspillere som medlem-
mer, som fordeler sig med
13 juniorer
6 ung juniorer
36 seniorer
- så det må betragtes som væ-
rende godkendt, set i lyset af at
medlemstallet er faldene i golf-
Danmark.
Som et nyt tiltag, så har bestyrel-
sen besluttet at reducere prisen for
begyndermedlemsskaber i 2015.
Derved håber vi på endnu flere nye
medlemmer, som kan være med til
at sikre fremtiden for klubben.

Vi har over sæsonen haft mange
begynder-turneringer, med ”Danpo
om søndagen”, ”Kaffematch” om
onsdagen samt ”+36”. 
Sidstnævnte er i høj grad tænkt
som fastholdelse af nyere golfspil-
lere, så nybegyndere ikke overla-
des til sig selv efter opstarts-
programmet. Mange af de rutine-
rede medlemmer har givet en hånd
med ved begynderarrangementer,
og der skal lyde stor tak til disse.

Banen
Sæsonen 2014 har været fantas-
tisk, efter vor mening har banen 
aldrig været flottere, aldrig har 
greens været flottere (ikke det vi
kan huske ihvertfald).
Sæsonen startede tidligt i år, det
har nok været en del af forklarin-
gen på vores flotte bane, men
samtidig har vi startet på at gen-
nemføre den baneudviklingsplan
som vi lavede sidste år. Man kan
allerede nu se de første resultater:
Vi har fået ryddet op i træerne mel-
lem 7 og 17, vi har fået en flot, ny
sø (med en ø...selvom den ikke er
stor). Vi havde ligeledes en plan
om at plante flere træer på banen.
Dette arbejde er startet, men skal
naturligvis fortsættes de kom-
mende år.

Vi havde i baneudvalget i år valgt
at fokusere på vores greens. Det
startede med et kursus sammen
med Johnny Kristensen (head kee-

per på Himmerland). Målet var, at
arbejde på at få mere ensartede
greens. Det blev en lang, men
meget inspirerende dag - med dis-
kussioner om svampeangreb,
græssorter og generel pasning -
som vi håber på at kunne gentage. 

Vi have en plan om at flytte bunke-
ren på hul 9, det nåede vi des-
værre ikke, men vil arbejde på at få
det
gjort i løbet vinteren eller i begyn-
delsen af næste sæson.
Der er ikke planlagt specifikke ba-
neopgaver til vinteren, ud over de
sædvanlige oprensninger af
bække.
Som de fleste nok har bemærket er
vores bane, i skrivende stund,
meget våd. Det er der dog ikke
noget nyt i, det har den været
mange gange før, men der har i år
været nogle meget kraftige regn-
skyl - Så kraftige at Anders en af
gangene måtte fjerne vand fra
klubhuset, det er så vidt vi ved
ikke sket før.
Nu skal vi ikke ind i en diskussion
om CO2’s effekt på den globale
opvarmning og slet ikke dens ef-
fekt på SGK, men vi må erkende de
meget kraftige regnskyl, vi har haft
i år, har haft stor indflydelse på
banen - den har slet ikke har kun-
net håndtere de mængder vand.
Det skal vi have set på!
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Tidligere har man gjort en stor
indsats for at få drænet og fjernet
overflade vand, det arbejde er vi
nødt til at fortsætte næste år. De
som har været medlemmer i mere
end 10 år, kan måske huske hul 17
stå under vand det meste af vinte-
ren, det sker dog trods alt ikke
mere.
Inden vi i vildskab farer ud og be-
gynder at dræne, er det baneudval-
gets holdning, at vi skal have lavet
en plan for hvordan vi kan for-
længe vores sæson. Planen skal
ikke kun tage afsæt i aktuelle lo-
kale forhold, men også afdække
den nyeste viden og udvikling på
området. Dermed kan vi måske
finde nye metoder til at lede vand
hurtigere væk fra de følsomme
områder og undgå at banen tager
skade.
Nogen gange skal man sætte ord
på sine tanker og visioner, det har
vi i baneudvalget gjort: 

Vi vil gerne have en Parkbane.
Med det mener vi, at layoutet
gerne må bære præg af at være
menneskeskabt, uden nødvendig-
vis at fjerne de naturlige forhin-
dringer, som vores Heavy rough. 
I vores verden betyder det, at vi vil
forsøge at forskønne eller pleje de
bevoksninger som findes. Det
kræver naturligvis en indsats i
form af tid og penge - og vi har
begrænsede ressourcer af begge.
Vi er på vej, vi ved hvilken retning
vi vil gå, det tager måske tid, men
vi skal nok komme i mål !

Turneringer i SGK
Vi har som nævnt haft en rigtig
god sæson, også med årets turne-
ringer.
2014 har ud over klubmesterska-
berne budt på 8 klubturneringer,
som har været åbne for samtlige
medlemmer. Der har været tilfreds-

stillende tilslutning til turnerin-
gerne, og vi kan igen i år se, at
vejrudsigten følges nøje inden der
sker tilmelding. 
Ud over klubturneringerne har vi
haft et stort udbud af turneringer
for bestemte målgrupper, fx be-
gyndere, juniorer, elite, sponsorer
og ikke mindst ”Klubber i Klubben 
(K-i-K)”: Old Girls, Tirsdagspiger,
Seniorerne og Torsdagsherrerne.
Et imponerende antal turneringer
er registreret i Golfbox for 2014.
Klubmesterskaberne havde igen i
år en pæn tilslutning, og vi håber,
at endnu flere får lyst at deltage i
2015 - der er rig mulighed for
spændende dyst i mange rækker.
De øvrige enkelte turneringer, her-
under resultaterne kan findes på
Golfbox. ”Ingen nævnt, ingen
glemt” dog skal der lyder STOR
tak til turneringssponsorer og de
mange turneringledere og -hjæl-
pere, uden Jer ville turneringerne
ikke få den succes som vi oplever.
Ved afviklingen af de mange turne-
ringer har vi igen i år søgt at ind-
skærpe brugen af blokerede
starttider.
Målet er, at der ikke skal være
unødige bane-blokeringer, og at
reserverede tider, fx til K-i-K, står i
rimeligt forhold til antal deltagere,
især ved de eftertragtede eftermid-
dagstider. Ved turneringer er det
fortsat hovedreglen, at der kun an-
vendes gun-start når deltageran-
tallet berettiger til det.

Holdturneringer
Foruden ungdommens og elitens
deltagelse i DGUs løbende hold-
turnering (se de respektive afsnit),
så har vi også haft hele 6 hold til
at spille i Regionsgolf-regi. Der
deltog 3 hold i de handicap-op-
delte A-B-C rækker,
samt 3 hold i de aldersopdelte 
Senior/Veteran rækker. A-B-C hol-

dene blev alle puljevindere, og A-
rækken kom længst i de efter- føl-
gende slutspilsrunder, de vandt
helt frem til semifinalen.
Samlet set for Regionsgolf-hol-
dene var resultatet ganske tilfreds-
stillende, både socialt og
sportsligt.

I næste sæson vil der endvidere
være et nyt tiltag for veteran-herrer
i regi af Fritspilsordningen: 
”Golf ved Limfjorden”.

Sidste år blev Skives Synoptik-
hold meget flot først landsdelsme-
ster og dernæst landsmestre. Ved
titelforsvaret opnåede dette års
BOSS Synoptik hold fra SGK en
godkendt 7. plads ud af de 18 kva-
lificerede hold til landsdelsmester-
skaberne i Rold Skov.

Eliteafdelingen
2014 er nu slut for elite afdelin-
gen. Året startede med 2 hold i di-
visionsrækkerne: 
Et herrehold i 1. Division
og et damehold nyoprykket i 
3. Division. 
Vi var nok godt klar over da sæso-
nen startede, at begge hold nok
ville få det lidt svært hen over året.
Vi har i alt haft tilmeldt 3 herre- og
1 damehold i 2014. 
Det blev for flere år siden besluttet,
at vi fremover kun ville satse på
egne spillere. Give dem større mu-
lighed for at udvikle sig, med mere
og bedre træning. I år har der
været træning hver torsdag for
hele elitetruppen. 
Der har dog været en lidt for ringe
opbakning til dette, hvad grunden
er vides ikke helt, men det arbej-
des der på. Der har i året været
spil på banerne 2 gange om ugen,
tirsdage og lørdage.
Skive Golfklub ligger i et område,
hvor vores unge spillere på et tids-

punkt søger væk for at uddanne
sig, så en stor udfordring vil være
stadig at holde et godt elitemiljø
omkring truppen og få integreret
vore bedste unge juniorer til vores
elitespil.
1 Div herrer rykkede desværre ned,
efter en meget tæt pulje, hvor det
først blev afgjort i sidste runde.
Måske godt nok, når det er kom-
met lidt på afstand. Flere af første-
holds spillerne er flyttet fra byen
og er ikke helt sikre spillere for
SGK til næste år.
Kval 1 herrer blev sikre vinder af
deres pulje og spillede opryk-
ningsspil i Tange sø Golfklub. Det
blev dog ikke til oprykning i år. Vi
håber de igen til næste år kommer
til at præge puljen, og måske igen
kommer til oprykningsspil og
måske da kommer igennem det
svære nåleøje det er.

Kval 2 endte på 3 pladsen i puljen.
Vi vidste på forhånd, at det var en
svær pulje de var kommet i. Holdet
fik nogle pæne resultater og endte
nok som forventet.

3 Div damer endte på 3. pladsen i
deres pulje. Holdet havde samme
point som Volstrup der rykkede
ned.
Det var helt ude i vundne Up’s for
at finde den klub der skulle rykke
ned. Der var Skive en smule bedre
og forblev i 3 Div. En udfordring er
at få flere piger / damer i og om-
kring eliten. Som det ser ud nu, er
der stort set kun lige til holdet og
et afbud gør det svært at finde en
afløser.

Årsskrift 2015  ok_Layout 1  04/04/15  16.47  Side 8



9

Skive Golfklub 2015

Alt i alt har det vel været en fin
sæson. En sæson med noget af det
bedste vejr og den bedste bane vi
har haft længe. Der har dog været
en smule for lidt opbakning til
vores træningssamlinger og spil.
Håber meget det ændrer sig til
næste år. Det er nu skønnest med
en stor flok til de ting, det giver
meget mere samling og
udfordring for alle.
Tak for en god sæson.

Ungdomsområdet
Bambino har lige som de tidligere
år kørt med Kim Pedersen som
primus motor. Jan Strøm Sørensen
har stået for den overordnede
planlægning. 
Der har endnu engang i 2014
været et flot fremmøde indtil
sommerferien startede, derefter var
der kun få fremmødte til vores træ-
ning, hvad dette skyldes vides
ikke.
Men stemningen er helt i top med
mange glade børn når de mødes
og ”træner”. Specielt når der spil-
les rundgolf! Puttetagfat, ”ram ski-
ven” og ”vælt flasker” er dog også
blandt de store hits.

Vi skal i 2015 prøve at få rekrutte-
ret nogle flere af de unge menne-
sker. Hvis I har børn/ børnebørn
eller kender nogle børn, så få dem
endelig ud på golfbanen - Bambi-
noerne ”træner” hver søndag efter-
middag.
Bambinokonceptet er en fantastisk
del af vores ungdomsarbejde, en
stor tak til dem der har stået i spid-
sen for dette.

Ungdomsafdelingen er ved at have
en del dygtige og engagerede spil-
lere, som mødes til træning og
selv arrangerer runder hvor de
mødes og hygger sig. De unge
mennesker har deltaget i en del
turneringer, hvor kredsturnerin-
gerne er der vi har kunnet samle
de fleste spillere, både par 3
banen, 9 hullers samt 18 hullers
turnering, har været godt repræ-
senteret. Både ved 9 og 18 hullers
kredsturneringen vandt vores dyg-
tige spillere, så de skulle til Ålborg
og spille Regionsfinale mod de
andre kredsvindere. Vi tog en hel
flok til Ålborg dagen før, hvor vi

indlogerede os i nogle hytter på en
campingplads nær Ålborg. De
unge mennesker erobrede hurtig
de to af hytterne, så kunne vi
voksne tage den sidste hytte. 
Vi prøvespillede banen, og om
aftenen hyggede vi os med dejlig
mad, de unge mennesker gik no-
genlunde tidlig til ro, for de skulle
være SÅ klar til næste dags finale.
Finalen blev afviklet i sol og blæst,
det gjorde Ålborg banen svær, men
både 9 og 18 hullers trupperne
vandt finalen. Det blev en fanta-
stisk weekend og Skive vandt gul-
det, Stort tillykke!

JDT turneringen har også haft dyg-
tige spillere fra Skive med i deres
videre spil. Vi har haft spillere med
i både U16 og U 14, stort tillykke
til dem.
Ungdomsudvalget har afholdt 3
mere sociale prægede arrange-
menter, hvor vi har spillet noget
”sjov” golf og spist og hygget os
bagefter.
Ungdomsafdelingen har også
været med til Made In Denmark,
hvor vi overnattede i telte, på en
grund overfor Klim strandcamping
fra fredag til søndag. 
Vi startede med aftensmad fredag,
derefter aftenshygge og bål. Lør-
dag og søndag morgen og aften
spiste vi på Klim strandcampings
restaurant.
Vi blev lørdag og søndag afhentet i
bus og kørt til og fra Himmerland
Golfklub hvor Made In Denmark
blev afholdt. 
Det var en fantastisk tur vi havde,
det bliver gentaget næste år. 

Vi har med en aktiv indsats haft
besøg af flere skoleklasser fra 5-7.
klassetrin. Det er altid en stor suc-
ces, og alle ser ud til at kunne
blive bidt af legen med bold og
køller - De synes det er fantastisk
at ”tvære deres lærer” i 18 hullers
putning. Det er nok den bedste
måde at få de unge introduceret i
golfsporten, sammen med en
masse positiv omtale fra vores
ungdomsgolfer, hvis de ikke har en
nært beslægtet i familien, som
tager dem med på golfbanen.
Træningen i år har foregået tirsdag
og torsdag eftermiddag, og det har
fungeret ganske fornuftigt, men der
vil blive set på forbedringer på
hele træningsdelen, så alle får
mest muligt ud af træningen også
set i lyset af den nye skolereform.

Sponsorer
En af forudsætningerne for at op-
retholde - og fortsat udvikle - såvel
klubben som baneanlægget, er en
solid opbakning fra vore sponso-
rer. Trods trange tider, så har vi
heldigvis fortsat støtte af mange fra
områdets erhvervsliv. Derfor skal
der rettes en STOR tak til vore
sponsorer, både nye og ”gamle”.

Erhvervsklubben er en solid suc-
ces med over 100 medlemmer. Der
har været afholdt 6 arrangementer
over sæsonen, som udover den lø-
bende turnering også er vigtig i
forhold til netværk. Erhvervsklub-
ben er således til gavn for både
sponsorer og SGK.

PRODUKTUDVIKLING
PROTOTYPER
SOURCING

Årsskrift 2015  ok_Layout 1  04/04/15  16.47  Side 9



Skive Golfklub 2015

10

Økonomi
Regnskab/Budget, kontingent og
medlemsudviklingen er tæt for-
bundne, idet ca 75% af klubbens
indtægter er fra medlemmerne. 
Det er lykkedes at komme fornuf-
tigt gennem regnskabsår 2013/14,
og vi har tilstræbt at lave realistisk
budget for 2014/15. Kravene til
økonomi forventes fortsat at blive
skærpet, men bestyrelsen vurderer,
at der fortsat er rimelige udsigter
for Skive Golfklub. 
Der henvises til det aflagte
regnskab og ledelsesberetningen.

Lidt om fremtiden
Forandringens vinde blæser fort-
sat, og ingen tvivl om at vi også
fremover vil opleve store udfor-
dringer, bl.a. med skærpede miljø-
vilkår, den truende medlems-
tilbagegang og kampen for en for-
nuftig økonomi.
Men vi ser også muligheder!
Bestyrelsen har i løbet af året ar-
bejdet indgående med muligheder
og visioner, både for klubhus,
banen, og ikke mindst medlem-
merne. 
Derfor præsenteres visionsoplæg
til drøftelse på generalforsamlin-
gen.

Mange foreninger har store pro-
blemer med at få frivillige til at en-
gagere sig. Dette oplever vi ikke i
samme grad i SGK. På klubbens
vegne vil vi gerne sige tak for op-
bakningen, aktuelt med interessen
for bestyrelsesarbejdet, hvor der er
flere positive tilsagn end tidligere.
Endvidere har et stort antal af klub-
bens medlemmer ydet en betragte-
lig mængde frivilligt arbejde i årets
løb.

Derfor skal der igen lyde en STOR
tak til alle der yder en indsats.
Uden Jer kunne vi slet ikke have
den standard og gode sociale liv vi
har.
Skive Golfklub er præcis så god
som vi selv gør den til!

Ud over de ovenfor nævnte fordele
ved at være medlem og spille golf i
Skive Golfklub, så har vi også en
lang række andre goder - fx:
* Greenfee rabatter, vi har fortsat

en række aftaler med klubber
rundt i landet.

* Fri anvendelse af træningsbolde
og -anlæg.

* Egen Pro, med mulighed for
træningslektioner og anskaffelse
af rette udstyr

* Engagerede ansatte, der gør
deres bedste for at servicere 
gæster og ikke mindst klubbens
medlemmer

* Made In Denmark 2015 
SGK dækker hul 5, Mads Iversen
er tovholder

* Fantastisk socialt liv i og 
omkring klubben

* Alle er velkomne !

Det er bestyrelsens håb, at alle til-
knyttet klubben, både ansatte,
sponsorer og medlemmer vil bi-
drage til, at vi også i 2015 får et
rigtig godt golfår i Skive Golfklub!

På bestyrelsens vegne
Lone Dahl Bilstrup

Tunesien i
4 uger

17 medlemmer af Skive golfklub
har været på en måneds golftur til
Tunesien.
4 var på Kanta ved Kantaie og de
sidste 13 var på hotel El Moradi
hvor vi spillede Palm Links.
Banen var som sådan ikke noget at
skrive hjem om, den kunne blive
flot, men vi havde på fornemmel-
sen at der ikke var mange penge at
bruge til baneforbedring.
Der var ikke så meget græs på
nogle greens, hvad gør man så, ja
så sprøjter man da bare noget grøn
maling på.
Det specielle ved banen var, at der
var så mange hunde, de lå alle
mulige steder på næsten alle hul-
ler, men der var ikke noget gøen
eller nogle hunde hømhømmer.
Hvad laver de så.
En anden golspiller vi mødte for-
talte.

Der er 3 huller på øen som vi
kaldte det, og der var også en del
hunde.
En dag han og hans kone selv gik
en runde og nåede over på øen,
kom der 3 Tunesere imod dem, og
de så lidt truende ud.
“Før vi vidste af det var der 3-4
hunde der angreb dem, bed dem
og fik dem jaget væk”.
Siden den dag havde de altid en
bid brød med til hundene.
Hvordan de kan kende forskel på
de indfødte og os golfspillere ved
vi ikke, men vi følte os ihvertfald
trygge ved at de var der.

Med venlig hilsen
Steen Smedegaard
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Klub
turne-
ringer:

Året 2014 bød på mange forskel-
lige klubturneringer.  Vi startede
året med SparNord åbningsturne-
ring med hele 115 deltagere, FLOT.
Derefter fulgte Salling Bank Open 
i Harre Vig, hvor Skive igen var
rigtig flot repræsenteret. 
I Dana turnering spillede vi i 4
rækker, 2 herre rækker og 2 dame
rækker, hvor der var 69 mandlige
deltagere mod 27 kvindelige del-
tagere. I juni måned var der to
turneringer, Toyota Salling Bank og
Danpo. I begge turneringer var der
flot deltagelse og meget fine
scores. 
Efter sommerferien kom årets 
eneste par turnering, hvor mange
ven- og ægteskaber står sin
prøver.

Årets sidste turnering for mange af
klubbens spillere var Volvo turne-
ringen, hvor der igen var et stort
antal deltagere. 
I december havde vi årets absolut
sidste turnering, den traditionelle
juleturnering, hvor der både spilles
golf og spilles banko. 
Jeg vil gerne sige mange tak til
klubbens turneringsponsorer, som
gør det muligt at afholde de mange
forskellige turneringer. 

Status
på året 2014 er, at vi havde mange
gode turneringer, hvor der blev
spillet meget godt golf. Året var
endvidere præget af, at golfboks
lavede et nyt system, hvor der i
starten var mange udfordringer for 

dem, som stod for at oprette
turneringer og for vores turne-
ringsleder/ turneringshjælper. 
Jeg vil gerne opfordre både nye og
gamle medlemmer til at deltage i
klubturneringer, da det er en måde
at deltage i klubbens sociale liv,
stifte nye bekendtskaber og få
mange gode golf oplevelser med
andre, som er blevet smittet af
”golf virussen”. 
To af årets sponsorer har valgt at
tage en pause efter 2014 året.  Fra
klubben skal lyde en tak for op-
bakningen fra Bravo Tours og ikke
mindst Danpo gennem mange år.

2015
I 2015 bliver der igen to fælles
turneringer med Harre Vig og der
vil komme et par nye turne-
ringsponsorer og efter utallige 
opfordringer vil vi tage den 
traditionelle trekøllematch op. 
I bestyrelsen arbejder vi med
forskellige tiltag, som gerne skulle
hjælpe til at vi får et større antal
deltager til klubmesterskaberne. 

Må sæsonen 2015 give alle
spillere gode golfoplevelser såvel i
klubturneringer som på banen og i
klubhuset i hverdagen.

Turneringsansvarlig
Eva Jensen

Glade vindere af åbningsturneringen 
den 6. april 2014
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Fra bane-
udvalget.

En tør veltrimmet golfbane med lækre tørre
tee-steder og supertrimmede green`s; det er
naturligvis enhver golfspillers drøm, men det
er jo desværre ikke altid så enkelt. 
- Men vi har planer og ideer for 2015!!

Baneudvalget har udarbejdet en priorite-
ringsliste, hvor vi vil tilgodese, at banen 
bliver spilbar en større del af året. 
Vore planer går i korte træk ud på at lave en
gennemgribende dræning af hul 1 og 17,
samt forsøge med bedre afvanding af 
træningsbane og arealet omkring green på
hul 18. Endvidere er der enkelte green`s 
( hullerne 2, 3 og 6 ), der vil blive forsøgt 
afdrænet. 
Vi har også planlagt udbedring af flere tee-
steder, der p.g.a dårlig afvanding har let til
at blive smattede ( hul 2, 3 og 6 ).

Den gennem længere tid planlagte ændring
af midt-vejs-bunker på hul 9, har vi planlagt
gennemført ved at sløjfe bunkeren, og er-
statte den med et 4 - 5 m bredt og 50 - 60 m
langt "waste-area" langs hegnet ud mod
markerne. Vi håber dette vil medføre færre
bolde, der triller "out of bounce".
Vi har også et ønske om en generel oprens-
ning af diverse vandløb på banen.

De ovennævnte ændringer på banen vil na-
turligvis medføre visse gener for spillerne,
og vi beder på forhånd om forståelse for, at
det alene er til banens bedste i sin helhed,
og så selvfølgelig til spillernes glæde i sær-
deleshed

Niels Falkenberg
Mobil 4052 2101

Green keeperne
Max Palshøj og

Vagn Kristensen har
igen i år ydet en stor

indsats for banen.
Begge fortsætter i

2015.
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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

Hole in one
2014 

Jan Engberg 15/8 hul 14

Kim Kock 28/4 hul 16

Else Nymann 6/4 hul   5
Jens Iversen 6/4 hul 14

Johnny Lindhard 11/3 hul   5

Per Thorstensen hul 15 
Gramacho
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Tirsdagspigernes
bestyrelse:

Pia Myrup
Formand

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

Jytte Spanner
Kasserer

Tlf.: 4230 6882
E-mail: jyspanner@hotmail.com

Eva Jensen
Medlem

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

Lene Vester
Medlem

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

Ulla Baadsgaard
Medlem

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

Helle Rauff Hansen
Medlem

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

Skive Golfklub 2015
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TIRSDAGSPIGERNES 
TURNERINGSPLAN 2015

Greenfee-
aftaler
med 
adskillige
andre
golf- 
klubber 
i 2015
Aftaler ændres og nye kom-
mer til. Se derfor klubbens
hjemmeside, der ajourføres
dagligt og derfor altid er up
to date.
Aftalerne gælder iøvrigt kun
for fuldgyldige medlemmer
af Skive Golfklub. 

Dato: Matchform: Diverse:

31. marts 9 huller Spisning

7. april 9 huller

14. april 9 huller

21. april 9 huller Alle piger i SGK

28. april 18 huller

5. maj 18 huller

12. maj 18 huller

19. maj 18 huller

26. maj 18 huller

27. maj 3-kant match Morsø

2. juni 18 huller

9. juni 18 huller

16. juni 3-kant match Skive

23. juni 18 huller

30. juni 9 huller Spisning

14. juli 18 huller

21. juli 18 huller

28. juli 18 huller

4. aug. 9 huller Spisning

11. aug. 3-kant match Harre Vig

13. aug. Ti-To match Spisning

18. aug. 18 huller

25. aug. Udflugt

1. sept. 18 huller

8. sept. 9 huller

15. sept. 9 huller

22. sept. 9 huller

29. sept. 9 huller Generalforsamling

10. okt. 9 /18 huller Julefrokost
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Tirsdagspigerne er en ”klub i
klubben”, hvor alle piger er
velkomne i vores fællesskab.

Vores spillesæson starter til april
og slutter til oktober, hvor vi spiller
turnering, hver tirsdag med start
mellem kl.16 og 17.

Aktiviteter i Tirsdagspigerne:
•  Golf hver tirsdag, 9 eller 18
huller, Stableford + diverse alter-
native turneringsformer
f.eks. holdspil, Norsk Stableford,
Hallington.

•  Fællesspisning efter 9 hullers
golf ca. hver 1 1/2 måned med
præmieoverrækkelser for turne-
ringerne siden sidste spisning. 
Vi har altid præmier i 2 rækker.
Ved fællesspisning betaler man
selv for mad og drikke..

•  3 trekantmatcher mod Harrevig
og Morsø - 1 på hver bane. 
Det er altid sjove og hyggelige 
turneringer, hvor vi spiser og hyg-
ger os sammen efter matchen...
Udover individuelle præmier, får
sæsonens sammenlagte vinder-
klub æren af trofæet det næste år..

•  Udflugten er sidste tirsdag i 
august. Vi lejer en bus og kører til
en golfbane et hemmeligt sted,
spiller, spiser og hygger hele
dagen - næsten som da vi var på
skoleudflugt..

•  TI-TO-matchen, hvor vi dyster
mod klubbens Torsdagsherre, om
farven på papegøjens hue - årets
vigtigste turnering !! 
Huen blev blå sidste år, men pa-
pegøjen ser nu bedst ud i rødt!  
- så kom og vær med til at give 
papegøjen den rigtige hue på..

•

Order of Merit - sæsonens bedste
spiller..

•  Julefrokost med bankospil..

Hvad får DU så ud af at spille
med Tirsdagspigerne?
•  Du kommer med i et uhøjtide-
ligt fællesskab omkring det at
spille golf..

•  Du bliver bedre til reglerne, for
vi snakker altid om de opståede
situationer ude på banen, og hvis
vi er i tvivl, ja så spørger vi nogle,
der kan hjælpe os..

•  Du lærer en masse piger i alle
aldre at kende, nogle som du også
kan spille med privat..

•  Du træner i at spille med andre
og i at spille turnering..

•  Fremfor alt, får du nogle herlige
tirsdag aftener, hvor du er aktiv
sammen med andre  golfglade
piger - og det giver rigtig god 
energi..

Kom og vær med
Alt hvad du skal gøre, er at indbe-
tale kontingent kr. 250,00 på konto
i Sparnord. 8502 2680003029.
Husk at skrive dit navn og
medlemsnr. I kommentarfeltet.
Turneringsprogram kommer
senere..

Venlig hilsen
Tirsdagspigerne

15

Skive Golfklub 2015

Tirsdagspigerne
Skive Golfklub
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Referat af
general-
forsamling 

Valg af dirigent: 
Knud Borup Jensen blev valgt som
dirigent og konstaterede, at for-
samlingen var rettidigt indkaldt,
hvorfor den var beslutningsdygtig. 

Bestyrelsens beretning
Lone Dahl Bilstrup aflagde
bestyrelsens beretning. 
Dirigenten satte herefter beretnin-
gen til debat. Anders Christensen
spurgte, hvorfor der intet var sket i
forhold til en beslutning på
bestyrelsesmøde den 18. maj
2014, hvorefter der skulle gen-
nemføres en ny rating af banen,
samt at tee-stedet på hul 1 skulle
renoveres på baggrund af indsam-
ling af midler hertil. 
Mads Åbenhus fortalte, at dette var
blevet udsat grundet manglende
arbejdsmæssig kapacitet samt
desuden af økonomiske årsager.
Herefter blev beretningen taget til
efterretning.

Det reviderede årsregnskab
blev fremlagt til godkendelse.
Kasserer Palle Nielsen fremlagde
prisværdigt kort det reviderede
regnskab.
Palle Nielsen fremhævdede at
kontingentindtægterne i foreningen

andrager 75% af de samlede ind-
tægter, hvorfor presset på at sikre
overskud af klubbens drift meget
afhænger heraf. Dette gør, at man
fremover må forvente problemer
med at fastholde indtægtsniveauet,
da man over hele Europa i disse år
oplever medlemstilgang. Heldigvis
er det lykkedes at sikre et lidt
større overskud af driften end bud-
getteret, og for 2014/2015 er der
kun budgetteret med en mindre
kontingentstigning.
Eske Christensen spurgte herefter
til udgifterne til vand og olie i
forhold til banen. Palle Nielsen for-
talte, at vandudgifterne skyldes for
store a conto rater på vandudgifter
på grund af tidligere brud på vand-
ledninger, medens olieforbrug
simpelthen skyldtes øget brug af
maskinparken. 
Knud Borup gjorde opmærksom
på mulighederne for at få refun-
deret vandafledningsafgifter på
denne baggrund. Steen Krarup
supplerede hertil, at dette var sket
tidligere, og han opfordrede den
kommende bestyrelse til at forfølge
det øgede vandforbrug.
Herefter tog generalforsamlingen
regnskabet til efterretning.

Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen havde ingen forsalg.

Forsalg fra medlemmerne
Svend Åge Petersen havde stillet
forslag om, at man ændrede fristen
for udmelding fra nuværende dato
den 30. september til den 30. no-
vember i lighed med kutymen i

andre foreninger. Svend Åge Pe-
tersen var ikke selv til stede til at
begrunde sit forslag. 
Lone Dahl Bilstrup meddelte, at
bestyrelsen ikke kunne bakke
forslaget op, da Skive Golfklub i
modsætning til de fleste foreninger
også er en forretning med et rela-
tivt højt økonomisk niveau, hvor
rettidig omhu i forbindelse med
regnskab og budgetlægning med-
virkede til at man måtte fastholde.
Paw Olesen mente, at det virkede
urimeligt, at man ikke havde mu-
lighed for at melde sig ud, hvis
bestyrelsen hæver kontingentet,
men ville være bundet heraf på
grund af den nuværende 3 måned-
ers ordning. Knud Borup Jensen
fortalte, at man i så tilfælde havde
muligheden for at indkalde til en
ekstraordinær generalforsamling. 
Knud Borup Jensen foretog
herefter afstemning ved håndso-
prækning, der medførte at man 
enstemmigt forkastede forslaget.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Lone Dahl Bilstrup fortalte, at ud
over det i indkaldelsen nævnte,
havde Ole Veje besluttet at afgå
uden for tur af helbredsmæssige
årsager. 
Derfor skulle der, da bestyrelsen
gerne ville fastholde sit ønske om
at have 7 bestyrelsesmedlemmer,
nu vælges 5 medlemmer til
bestyrelsen. Lars Trustrup er villig
til genvalg, og heldigvis var der
mange medlemmer, der gerne ville
tage en tørn ved at arbejde for
Skive Golfklub. 

En del af disse ønskede dog ikke
kampvalg, men i stedet vente
nogle år med at stille op. Derfor
var der følgende kandidater, der
ønskede at indtræde i bestyrelsen.
- Lars Trustrup
- Vagn Ramsdahl
- Eva Jensen
- Niels Falkenberg
- Gert Hansen.
Disse fem præsenterede sig
herefter for forsamlingen med
nogle korte begrundelser for deres
ønske om valg og blev herefter
valgt med akklamation.
Da man ikke fra forsamlingens
side fandt det hensigtsmæssigt for
kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet,
at der om to år skulle afgå hele fem
bestyrelsesmedlemmer, beslut-
tedes det, på Gert Hansens eget
tilbud, at:
Lars Trustrup, Vagn Ramsdahl, Eva
Jensen og Niels Falkenberg blev
valgt for 2 år, medens Gert Hansen
blev valgt for 1 år.

Valg af handicapkomite
På valg var Eske Christensen og
Poul Risager Rasmussen. Begge
blev genvalgt.

Valg af revisor
På valg var reg. revisor Palle
Christensen. Palle Christensen
blev genvalgt.
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Eventuelt
Bestyrelsen fremlagde et visions-
oplæg til debat.
Ole Veje forklarede først baggrun-
den for oplægget, der var blevet
udmøntet til 3 forskellige forslag.
Ole Agergaard fortalte derefter om
overvejelser vedr. udbygning af
klubhuset, Mads Aabenhus om
udvikling af banen og Ole Veje om
visionen: Skive Golfcenter. 
Lone Dahl Bilstrup fortalte om
ønsket om at få medlemmernes
kommentarer hertil af hensyn til
det videre arbejde, da dette er
vigtigt, også når man går ud og
søger samarbejdspartnere. 
Erik Kristensen foreslog, at man
flyttede klubhuset op i den
nordlige af den nuværende bane
og ved køb af jord satsede på at
kunne lave to sløjfer ud herfra. 
Eigil Andersen spurgte til niveauet
for omkostninger ved disse in-
vesteringer. Mads Aabenhus vur-
derede for alle tre forslag et niveau
på omkring kr. 20 mil. 
Sten Krarup takkede for nogle
gode oplæg og opfordrede
bestyrelsen til at arbejde videre
med ideerne.
Eigil Andersen mente ikke man for
nuværende skulle gå op i udgifter,
men holde fast i visionen og gå
videre til kommune, fond osv. for
at diskutere mulighederne med et
åbent sind.
Gert Hansen spurgte om
bestyrelsen har foretaget en for-
ventningsafstemning med Sparvest
fonden? Hertil svarede Lone Dahl
Bilstrup, at det ikke er sket endnu,

da der først skal afstemmes med
klubbens medlemmer omkring
hvilken model der skal arbejdes
videre med.
Michael Sørensen gjorde opmærk-
som, at det var vigtigt i forhold til
kommunens deltagelse at få lagt
vægt på ungdommen, også i
forbindelse med en udvidelse af
klubhuset.
Erik Kristensen foreslog i denne
sammenhæng, at hvis man flyttede
klubhus, kunne ungdommen bruge
det gamle hus.
Anders Christensen roste
bestyrelsen for et flot oplæg, men
påpeger samtidig at der jo skal
penge på bordet. Han foreslog
derudover, at det kunne være en
idé at forhøre sig om Skive Kom-
munes langsigtede planer med den
lejede jord. Lejekontrakten udløber
om 10 år.
Oliver Trustrup syntes som junior,
at det ville være rigtigt godt med
nogle være-områder i klubhuset
for ungdommen samt efterspørger
indendørs træningsfaciliteter til
brug i vinterperioden.
Herefter afsluttede dirigenten
diskussionen om oplæggene, og
det videre arbejde med visions-
tankerne er nu op til den kom-
mende bestyrelse.
Eske Christensen beklagede de
våde baner, og syntes at man en-
delig skulle lukke de gamle huller
for vinteren og i hvert fald ikke
tillade kørsel med golfbiler. 
Ole Lyholm fortalte om regelun-
dervisningen for begyndere, og så
gerne at der kom nye regelinstruk-

tører i det kommende år. 
Erik Halborg havde en mindre vi-
sion om at dirigenten til næste år
fik stillet en mikrofon til rådighed.
Mads Åbenhus overrakte herefter
ledsaget med nogle velvalgte ord
takkegaver til de afgående
bestyrelsesmedlemmer Aage 
Petersen, Ole Veje, Ole Agergaard
samt formand Lone Dahl Bilstrup.
Knud Borup Jensen afsluttede
herefter sit hverv som dirigent ved
at takke for god ro og orden,
medens Lone Dahl Bilstrup
takkede medlemmerne for det store
fremmøde, for engagement og den
store frivillige indsats i den for-
gangne sæson uden hvilken en 

golfklub som Skive Golfklub ikke
kan eksistere på det niveau, som
den gør. 
Lone Dahl Bilstrup sluttede med at
takke SparNord for at stille lokaler
og forplejning til rådighed for 
generalforsamlingen, og Knud
Borup Jensen for igen i år at sætte
sin store kompetence til rådighed
som dirigent. 

Skive, den 26 november 2014

Knud Borup Jensen
Pernille Aggerholm og Ole Veje
Dirigent
Sekretærer

JAN JANE GITTE B.              FREDDY              FINN CHRISTINE 
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Ungdom
2014/15

Bambino
Bambino har i 2014 kørt med Kim
Pedersen som primus motor. Jan
Strøm Sørensen har stået for den
overordnede planlægning samt
været afløser for Kim.
Der har endnu engang i 2014
været et flot fremmøde. 
Stemningen er helt i top med
mange glade børn. Specielt når der
spilles rundgolf. Puttetagfat, ”ram
skiven” og ”vælte flasker” er dog
også store hits.
Kender I ikke øvelserne, er det bare
at kigge forbi til foråret til Bam-
bino. Forskellen fra de tidligere år,
har der i 2014 efter sommerferien,
været et kæmpe frafald, så efter
sommerferien, var der næsten
ingen børn. 

Hvad dette skyldes har vi ikke
kunne finde nogen forklaring på.
Kim er rigtig god til at aktivere
også de lidt mindre børn, så det er
bare med at få de små poder af
sted - også i 2015.

Vi vil i 2015 få en træner til at
komme til Bambino en gang i mel-
lem for at lære specielt de lidt
ældre børn mere specifikt omkring
golfsvinget. Dette for at forberede
børnene bedst muligt til den dag
de skal tage kortet. Vi vil igen i år
gerne kunne udvide truppen af 
5-10 årige, så mød op hver søn-
dag med start den 12. april, med
dit barn eller barnebarn og få en
sjov eftermiddag fra 16-17.00.
Bambino konceptet er en fantastisk
del af vores ungdomsarbejde, en
stor tak til dem der har stået i spid-
sen for dette og tak til forældrene,
der altid er gode til at hjælpe til.
Ungdom
Vi har en rigtig god ungdoms trup,
hvor vi lægger stor vægt på både
det sportslige, og det sociale. 

Hvor der både er plads til hygge
og sjov samt godt golfspil. 
Ungdomsafdelingen har deltaget i
en del turneringer i 2014. Kreds-
turneringerne er for alle spillere,
og der hvor vi har satset mest og
hvor vi har kunnet samle de fleste
spillere. Kredsturneringen giver
mulighed for at spille par 3 banen
- 9 hullers eller 18 hullers turne-
ringer afhængig af hcp og turne-
ringserfaring. I både 9 og 18
hullers turneringen, vandt vi i
kredsen. Regionsfinalen blev spil-
let på Ålborgs dejlige anlæg, hvor
vi mødte de andre vinder af deres
kreds. Vi lavede en rigtig fed tur ud
af det, vi lejede nogle hytter ved
Limfjorden tæt på Ålborg, og
prøvespillede banen. 
Efter spillet var der afgang til 
vores hytter, hvor de unge hurtigt
erobrede 2 af hytterne, så kunne vi
voksne tage den sidste. Vi blev
enige om at spise på restauranten
på pladsen, det var noget super
lækkert mad og bagefter stod den
på hygge hjemme ved hytterne.

Men de unge valgte alligevel en
forholdsvis tidlig exit, de skulle
være SÅ klar til det store slag
næste dag. Det blev en fantastisk
weekend og Skive vandt begge 
finaler, Stort tillykke.  
Vi håber, at kunne gøre kunsten
efter i 2015.
Der har været nogle få deltagere
med i JDT, hvor Skive også var re-
præsenteret i den videre deltagelse
om guldet. Skive var repræsenteret
i finalen U 14 med Jeppe Baads-
gaard og U16 med Rasmus 
Laursen. 
Finalerne blev spillet henholdsvis i
Jylland og på Sjælland. 
Det blev dog ikke til medaljer, 
men de havde begge en rigtig god
oplevelse.  

Vi deltog som vanligt i den årlige
sommerlejr med overnatning ved
Harrevig, som klubledere fra vores
del af distriktet afholder og arran-
gerer for egne medlemmer. Det er
en helt fantastisk sommerlejr, med
masser af golf og hygge på tværs
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af klubber og aldersgrupper i 4
dage. DGU har nu for tredje år i
træk givet præmier for mange tu-
sinde kroner, som sammen med
alle vores øvrige sponsorer gør
vort præmiebord til noget fanta-
stisk.

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

Træning
Træningen i 2014 har fungeret
godt med Mads som primær træ-
ner tirsdag og torsdag eftermid-
dag. Mads vil stadig være primær
træner i 2015, men med assi-
stance. 
Vi har tilmeldt et par frivillige til
DGU’s Juniortræner-uddannelsen.
Træningen fortsætter tirsdag og
torsdag, men træner længer tid,
nemlig fra 16.00-17.30. 
I samarbejde med Mads, vil der
blive set på forbedringer på hele
træningsdelen, så alle får mest
muligt ud af den. Træningen skal
så vidt muligt tilpasses vores
unge. Finder vi ud af senere, at-
dette tidspunkt ikke er optimal, vil
vi kigge på ændringer, vi vil også
give de unge, der virkelig gerne vil
træne seriøst, muligheden for at
træne og spille med Eliten en gang
imellem. Der vil i løbet af året ved
vores sociale arrangementer også
være indlagt noget ”sjovt” træning.

Her i 2015 vil der blive arrangeret
flere sociale sammenkomster, hvor
vi vil hygge os og hvor det ikke 

kun skal handle om golf, men også
om det sociale samvær, som også
er vigtigt i vores sport. Der vil igen
i år blive arrangeret en tur sammen
med ledere fra distrikt 1 til Europa-
touren i Himmerland.

Turen er for alle juniorer og yng-
linge (10-22 år). Der overnattes i
teltlejr på Klim Strand, hvor der vil
være bustransport til og fra Him-
merland. Der er mulighed for at
komme fra fredag til søndag. Der
kommer yderligere information på
opslagstavlen.
Vores aktive ungdomsafdeling er
vokset de senere år - ikke mindst
takket være Bambino konceptet. 
En stor tak til alle der har ydet en
frivillig indsats i 2014. 
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Senior-
klubben
2014 / 2015

Formål
•  at samle de lidt ældre golf-
spillere om at spille en "seriøs"
turnering hver onsdag hele året
•  at skabe socialt samvær i og
omkring golfklubben
•  at arrangere rejser, frokoster,
udflugter til andre golfklubber,
nabo-matcher med andre klubber
m.m.

Medlemmer
Golfspillere, der har nået en
moden alder, og er interesseret i at
spille forskellige former for turne-
ringer, og som gerne vil deltage
aktivt i det sociale liv i klubben.
Alle medlemmer af Skive Golfklub
- uanset handicap - over 50 år for
damer og over 55 år for herrer 
optages gerne. Bestyrelsen kan
tillade afvigelser fra såvel alders-
grænser som medlemskab.
Hvis du er begyndt spillet i en
moden alder eller er ny i klubben,
så er Seniorklubben det helt
rigtige sted at være med. 
Du får pludselig over 150 golf-
kammerater af begge køn.

Medlemsgebyr
Gebyret udgør kr. 100 og betales
forud for hele året eller ved ind-
meldelse. Beløbet anvendes til
præmier, frokoster, udflugter og
evt. andre aktiviteter i Senior-
klubben. Betales til kassereren -
gerne ved indsættelse på kontonr.
85000003197417. Husk at oplyse
for- og efternavn samt medlems-
nummer.
Du kan også blot dukke op en
onsdag morgen og betale - eller
prøve at være med en enkelt gang,
før du beslutter dig.

Onsdagsspillet
Der spilles med start kl. 09.00
hele året. Der betales 10 kr. til
præmier (gæster 20 kr.).
Scorekort afhentes allersenest 10
minutter før første start, hvorefter 

eventuel instruktion (om særlige
baneforhold, spilform, flag med
ud og ind m.m.) gives, hvis alt
dette ikke fremgår af Golfbox.
Turneringslederne danner 3- eller
4-bolde og sender dem ud på 18
huller med baglæns gunstart fra
kl. 09.00. 9 hullers spillet starter
ca. kl. 10.30. Tilmelding på Golf-
box senest i løbet af mandagen.
Der er også - undtagelsesvis -
mulighed for at komme med på én
af de sidste bolde ved at møde op
senest kl. 08.45. Evt. afbud senest
onsdag kl.8.30 til Turnerings-
lederen (se aktuelt tlf.nr. på Golf-
box).
Der er fælles samvær for begge
grupper mellem kl. 13.00 og
14.00, hvor der deles præmier ud
samtidig med, at vi hver onsdag
nyder Anitas ”madder”.

Udflugter og Rejser (se Golfbox,
når detaljer er fastlagt)
•  3-dages ”Kør selv rejse” til
Sønderjylland 18-20. maj. Se op-
slag i Klubhus og på Golfbox.
Turen var fuldtegnet med 63 del-
tagere allerede i januar.
•  Endags “Kør selv” tur til Hvalp-
sund onsdag den 3. juni.
•  Endags “Kør selv” tur til Give
onsdag den 12. august.

Kamp om Limfjordspokalen
•  Greensome på Mors, torsdag
den 11. juni kl. 09.00. 
•  Greensome i Skive onsdag den
12. august kl 9.00.

Harre Vig matcher
•  Seniortræf - en onsdag i Skive,
hvor vi inviterer deres Seniorklub
til at deltage.
•  Mandlige Veteraner 65+ i Harre
Vig i forsommeren med returkamp
i Skive i efteråret.

Teetime Senior Tour
Gennemføres i Skive en onsdag i
august eller september, hvis Tee-
time genoptager tour’en i 2015.

Mænd mod Kvinder
28. september spiller Mænd fra
Seniorklubben mod Kvinder fra
Seniorklubben og Old Girls.

Golf ved Limfjorden (Old Boys)
En ny Herreturnering (60+) med
hold fra Fritspilsklubberne. 
Indledende kampe spilles i april
og august. Skive deltager med 4
hold i A-rækken og 3 hold i B-
rækken.

Old Boys Tour
Spilles hver sidste onsdag fra
april til september:
•  29 APR i Holmsland
•  27 MAJ i Skive
•  24 JUN i Struer
•  29 JUL i Lemvig (Ny deltager i

ordningen)
•  26 AUG i Sydthy
•  30 SEP på neutral bane

(spillested ikke fastlagt)
Tilmelding på Golfbox eller ved
opslag i klubhuset.

Juleafslutning og Julefrokost
Gennemføres onsdag den 2. 
december med forudgående
medlemsmøde, 9-hullers Cross
Country eller Bankospil. Og så
holder vi en fest, hvor vi hylder
årets julenisse og flere andre ting,
mens vi forsøger at tømme klub-
kassen.

Seniorklubbens 5 dagestur
Billeder fra Seniorklubbens tur til Mecklenburgische Seenplatte, hvor vi
boede på Landhaus Serrahn og spillede på Golf Club Serrahn’s bane,
som havde 1. tee få meter fra hotellet. Og selvom det er en golftur, er der
altid muligheder for andre aktiviteter.
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Seniorklub-udvalget:

Erling Clausen, 
Formand. 
9752 5543 eller 
4072 8259 
ht2@mail.dk.

Sinne Kristensen, 
Kasserer. 
9752 3772

Steen Krarup, 
Rejser. 
9751 0616 eller 
2484 4316.

Kristian Andersen, 
Old Boys mm. 
9752 7803 .

Ole Lyholm. 
9752 7341.

Frits Thomsen,
9757 4213.

Arne Præstegaard, 
Udflugter. 
9756 6325.

Karsten Bach. 
9752 4076.

Søren Svare
9752 6193 eller
5192 6193
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Udvalgsmedlemmerne er 
på skift turneringsledere 
om onsdagen.

Lørdag den 13. september spillede vi

Bravo Tour Open 
med nedenstående vindere.
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Sekretariat 
Økonomi

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

På vores hjemmeside www.skive-
golfklub.dk kan du se kontorets
åbningstider. Kontoret kan kontak-
tes på telefon 97 52 44 09 eller på
mail: kontor@skivegolfklub.dk.
Mailadresser til alle
bestyrelsesmedlemmer findes
også på hjemmesiden. 
Skive Golfklubs medlemstal pr. 30.
september 2014 var på 875.

Årstalsmærker 2015.
Årstalsmærker for 2015 kan hentes
på sekretariatet, når kontingent for
sæsonen 2015 er betalt.     
I Skive Golfklub skal der ikke 
betales indskud. 

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

Flex medlemmer.
Medlemskategorien Flex medlem-
skab kører nu på 5. år. Til Flex
medlemmer udleveres der DGU-
kort mrk. F, hvilket betyder be-
grænsninger af rettigheder, såsom
ingen benyttelse af de rabataftaler
klubben har med andre klubber. 
I Skive Golfklub betyder det, at en
runde på 18 huller vil koste kr. 350
alle ugens dage i 2015. Der kan
dog, på lige fod med gæstende
greenfee spillere, uden for de al-
mindelige rabatordninger, købes
greenfee billetter til en rabatpris på
henholdsvis 5 stk. kr. 1.500,- og
10 stk. kr. 2.500,-

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

Kontingentopkrævning.
Kontingentopkrævning udsendes
til betaling primo februar, for den
gældende sæson. Kontingentop-
krævning foregår via Nets, og vi 

anmoder alle om at blive tilmeldt
til Betalings Service. 
Det gør det nemmere for kontoret
at administrere. Ved manglende
rettidig betaling af kontingent er
der ekstra arbejde for Skive Golf-
klubs ansatte og bestyrelse. Det er
vigtigt vi får pengene ind rettidigt.
Kontingentindtægterne udgør ca.
80 % af klubbens indtægter. Langt
hovedparten af klubbens medlem-
mer betaler dog rettidigt deres
kontingent. Påmindelse om beta-
ling fremsendes snarest efter sid-
ste betalingsfrist som var primo
februar 2015. Efterfølgende beta-
lingspåmindelse udsendes rykker
pålagt et gebyr på kr. 100 samt
påløbende renter. Er der medlem-
mer, der ikke har betalt efter der er
udsendt rykkere, vil klubbens
tilgodehavende forsøgt inddrevet
via inkasso.  
Udmeldelse eller ændring af
medlemskategori skal meddeles
Skive Golfklub skriftlig, og senest
den 30. september i indeværende
år, for at være gældende for næste
sæson. Der er dog stadig medlem-
mer der ikke overholder de

gældende udmeldelsesfrister og
betalingsfrister.
Det er belastende for klubbens
økonomi og det giver ekstra 
arbejde. Samtidig med manglende
betaling og påmindelse af dette,
mister man spilleretten. Det bety-
der at, man ikke har ret til at spille
på Skive Golfklubs bane, samt
man ikke kan spille greenfee på
andre baner, før betaling er sket.   

Leje af golfbil
Klubben råder over 3 golfbiler til
udlejning. Ønsker du at bestille en
golfbil gøres det på Golfbox sam-
tidig med tidsbestilling. I tids-
bestillingsvinduet er der nu en
ekstra knap ”TILFØJ EKSTRA”
Tryk på denne og vælg hvilken
spiller i bolden der skal have bilen,
tryk TILFØJ og OK. 
Du har nu bestilt en golfbil. Er der
ingen ledig i det ønskede tidsrum,
vil det ikke være muligt at bestille.
Pris pr. runde for medlemmer er 
kr. 200. Gæster kr. 250,- 
Nøglen afhentes på kontoret eller i
cafe. Er der ikke åbent, aftales det
på forhånd med Pernille hvor 

Skive Golfklub 2015
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Kontingentsatser 2015

Bambinoer kr.    300

Junior 7 - 18 år                                   kr.    895

Ungsenior kr. 1.995

Senior kr. 5.295

Ægtepar, forudsat samme adresse kr. 9.990

Flex-medlemme                                  kr.    995

Lang distance kr. 2.700

Passive kr.    300

Alle priser er inkl. brug af træningsbolde
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nøglen ligger. Betaling sker med
kort i Probox 24 eller kontant til
Pernille / cafe. Man skal være +18
år for at leje golfbil.
Har du et fysisk handicap der
kræver golfbil og skal du bruge
den jævnligt, kan du leje pr.
månedsvis, med ubegrænset brug.
Det koster kr. 750,- pr. måned og
aftales og betales på kontoret.
Ved leje på månedsbasis skal der
stadig bestilles golfbil i Golfbox.

Greenfee aftaler
Greenfee prisen i 2015 for 18
huller gældende på alle ugens
dage er kr. 350 for seniorer og kr.
175 for juniorer - eller gratis jf.
DGU junior aftale (Opslag på
tavlen i Klubhuset). 
I 2015 har Skive Golfklub indgået
greenfee aftaler der gælder alle
ugens dage med mere end 30
klubber. Se mere på vores
hjemmeside. 
Der er selvfølgelig gratis
Baneguide og træningsbolde når
man er gæst i Skive Golfklub.
Derudover deltager Skive Golfklub
i den Midtjyske kr. 50 rabatord-
ning. Liste med samarbejdsklub-
ber forefindes i Klubhuset eller på
hjemmesiden.

Frit Spil
Skive Golfklub er også i år med i
”Frit Spil”-ordningen, som omfat-
ter 8 golfbaner. Kontingentet for at
være med i ordningen er i 2015 på
kr. 800,00. Ønsker du at deltage i
Frit Spils ordningen 2015, gøres
det ved at indbetale kr. 800,- på
konto 8497 0006873758. 
Husk at påføre medlems nr. ved 
indbetaling.

PROBOX24.
I 2014 anskaffede Skive en
Probox24, der står uden for kon-
toret. I Probox24 kan man bl.a. 
betale for greenfee samt leje af
golfvogn. Husk altid at bekræfte
din tid i Probox 24. Bliver du
forhindret i at bruge din bestilte
tid, så husk at slette din tid i Golf-
box, gerne i god tid.

Hjemmeside
Her finder du mange nyttige 
informationer fra de forskellige
afdelinger i klubben. Hjemmesiden
opdateres løbende. Skive Golfklub
er også på Facebook, hvor der
gennem sæsonen slås her & nu
informationer op omkring turne-
ringer, hole-in-one, billeder fra
arrangementer mm. 

Information til medlemmer
Meget af den information der 
udsendes til medlemmer foregår
via e-mail, derfor opfordres man til
at opdatere sin profil i Golf box.

DGU kort
I uge 14/2015 udsender DGU nye
DGU-kort, idet DGU har fået ny
hovedsponsor. 
Modtager du ikke et nyt kort så
kontakt Pernille, på kontoret i SGK.

DANSK Golf magasin
Fremover bliver DANSK Golf mag-
asinet husstandsomdelt af DGU.

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

Bridge-kalender 2015
- FRE 24 APR kl. 08.30 Golf & Bridge Turnering
- TOR 15 OKT kl. 16.45 Hyggebridge 
- FRE 30 OKT kl. 08.30 Golf & Bridge Turnering
- FRE 20 NOV kl. 16.45 Hyggebridge 
- FRE 11 DEC kl. 16.45 Hyggebridge
- ONS 30 DEC kl. 14.45 Hyggebridge
Med forbehold for ændringer 

* Ansigtsbehandlinger 
* Malaysisk wellness 
* Kropsmassage
* Voksbehandlinger
* Vippe extensions
* Manicure
* Pedicure
* Shell Lak
* Make-Up
* Bryn og vipper

Skønhed og

Wellness:

Se mere på:
WWW.fleurance.dkULLA HARTMANN · ADELGADE 14 · 7800 SKIVE · TLF. 97 52 23 44
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JUUL SKO
Adelgade 9, 7800 Skive
Tlf. 97 52 09 61

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

Skybrud
27. juli 2014
Mon ikke det er det værste regnvejr vi har oplevet 
i golfklubbens historie.
Det stod ned i lårtykke stråler i en lille time og resultatet 
kan ses her på billederne. I bageste bagrum stod der op
mod 5 cm. klar vand, ligesom indgangspartiet og toiletrum
og omklædning, blev skyllet grundigt igennem.

På banen var der vand overalt. Det svandt dog hurtigt i løbet
af en to - tre dage, hvorimod det gik mere ud over bunkers,
der løb over med vand.
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Klubmestre 2014

Et stort tillykke 

til alle!

Slagspil damer: Lone Dahl Bilstrup
Slagspil herrer: Rane Bols
Hulspil damer: Lone Dahl Bilstrup
Hulspil herrer: Mads Iversen
Midage herrer: Henrik Kyhnel
Senior damer: Conni Løk Carlson
Senior herrer: Arne Nielsen
Veteran herrer: Sten Krarup

+ mange andre præmietagere til 
årsafslutningen 2014
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Old Girls
2014/2015

Old Girls er en dameklub for se-
niorer. I sommerhalvåret, fra 1.
april til 30. september, spiller vi
golf hver mandag både en 9-
hullers og en 18-hullers turnering.
Alle er velkomne uanset handicap,
dog er det sådan, at dem med
meget højt handicap, normalt
spiller en 9-hullers turnering. 
Alle nyder at være med, og turne-
ringerne er tilrettelagt sådan, at vi
alle efter golfen mødes i klubhuset
og hygger os med kaffe og, bortset
fra juli måned, med medbragt
mad.
I sommerhalvåret tager vi på ud-
flugt med spisning eller mad-
pakker til andre golfklubber. Vi
benytter de klubber, der er med i
Frit Spil ordningen. Der vil både
være en 9-hullers og en 18-hullers
turnering.
I vinterhalvåret fra 1. oktober - 31.
marts spiller vi alle en 9-hullers
turnering.
I 2014 har 41 medlemmer deltaget
i vore 18-hullers turneringer og 16
i vores 9-hullers turneringer.

Arrangementer i 2014.
Vi startede sommersæsonen
mandag den 7. april, med både en
9- og 18-hullers turnering.
For at gøre golf sjovere og mere
social spillede vi en gang om
måneden en anderledes turnering
end Stableford. Vi spillede
Hallington, Irish Twosome,
Slagspil, Treeball og Greensome.
18. august havde vi en rigtig fin
udflugt med spisning til Hjarbæk
Golfklub, hvor ægtefællerne var
chauffører og selv spillede før os.
Madpakketurene har været en suc-
ces, så derfor tog vi både en tur til
Hvalpsund Golfklub og til Morsø
Golfklub. Her deltog ægtefæller
ligeledes i deres egen turnering.

Ud over de almindelige
mandagsspil havde vi også Mads
Iversen til at give instruktion.

Grethe Dalsgaard, vinder af
Order of Merit 2014.

Det var en fin formiddag, hvor alle 
fremmødte fik instruktion i indspil
og derefter spillede vi  Stableford.
Som noget nyt lavede vi en dame
parturnering, og alle damer over
50 år i Skive Golfklub, var
velkomne. 28 deltog i turneringen,
hvor vi spillede Irish Twosome.
Efter turneringen var der
præmieoverrækkelse med fine
præmier og spisning i klubhuset.
Alle synes, at dagen var vellykket,
så den gentager vi i 2015.
Vi sluttede igen sommersæsonen
af med en dyst mod Old Boys den
29. september. Det var Old Boys
tur til at arrangere turneringen. Det
blev som sædvanlig en meget
hyggelig dag, hvor damerne vandt
over herrerne, selvom det var
knebent.
8. december sluttede vi af med en
hyggelig 9 hullers golfturnering
med efterfølgende generalforsam-
ling og julefrokost, samtidig tog vi
afsked Hanne og bød Anita
velkommen.
I 2014 besluttede Else Nymann at
stoppe i bestyrelsen. Vi siger
hende tak for samarbejdet, og
bestyrelsen siger velkommen til
Inge-Lise Hussmann, som nyt
bestyrelsesmedlem.
Information om Old Girls og
turneringsplan for 2015 findes på
Skive Golfklubs hjemmeside:
www.skivegolfklub.dk under Klub-
ber i klubben.

På bestyrelsens vegne
Lone Børmark
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Old Girls - Turneringsplan 2015
Dato: Antal huller: Spilleform: Bemærkninger:

13. april 9/18 huller Stableford
20. april 9/18 huller Stableford Hvalpsund Golf Club

Medbring madpakke
20. april 9 huller Stableford Skive Golfklub
27. april 9 /18 huller       Stableford
04. maj 9/18 huller Irish Humble
11. maj 9/18 huller Stableford Morsø Golfklub

Medbring madpakke
11.maj 9 huller Stableford Skive Golfklub
18. maj 9/18 huller Stableford
01. juni 9/18 huller Damedag par Irish Twosome. Spisning
08. juni 9/18 huller Stableford
15. juni 9/18 huller Stableford
22. juni 9/18 huller  Stableford
29. juni 9/18 huller Stableford
06. juli 9/18 huller Stableford Hjarbæk Fjord Golf Klub
13. juli 9/18 huller Amerikaner
20. juli 9/18 huller Stableford
27. juli 9/18 huller Stableford
03. august 9/18 huller Stableford Harre Vig Golfklub

Køber smørrebrød
03. august 9 huller Stableford Skive Golfklub
10. august 9/18 huller Stableford
17. august 9/18 huller Slagspil
24. august 9/18 huller Stableford
31. august 9/18 huller Stableford
07. sept. 9/18 huller Scramble
14. sept. 9/18 huller Stableford Udflugt til Volstrup 

Golfcenter - Spisning
14. sept. 9 huller Stableford Skive Golfklub
21. sept. 9/18 huller Stableford
28. sept. 9/18 huller Stableford Old Girls/Old Boys- 

turnering Spisning
07. dec. 9 huller       Stableford? /afhængig af vejret

Julefrokost - Spisning

* Klik på linket for at se Spilleformer for Old Girls 2015
Der tages forbehold for ændringer, bl.a. endelig bekræftelse andre
klubber.
Nye ændringer og yderligere information kan ses på Golfbox.
Turneringsansvarlig:
Lone Børmark/ Inge-Lise Hussmann:   April, juni, august
Gurli Thomasen/Vibeke Bakke:             Maj, juli, september
Lisbet Fynboe/Henny Vigsø:                 Vinterhalvåret

Salon Hair · Thinggade 4 · 7800 Skive 
Tlf.: 9752 56 10 ·  www.salonhairskive.sk
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VEDTÆGTER FOR OLD GIRLS
UNDER SKIVE GOLFKLUB

Klubbens navn er: Old Girls.

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

Medlemskab: Alle kvindelige se-
niorer (50+) i Skive Golfklub kan
blive medlem. Man er medlem og
bliver registreret med personlige
data, første gang man spiller efter
årsskiftet, og betaler 25 kr. Efterføl-
gende betales 10 kr. pr.
spillerunde.

Turneringsdage:
Alle spilledage er mandage:
18 huller: Start kl. 10.00
09 huller: Start kl. 11.30.

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

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

Vinter:
Turneringsformen er stableford.

Tilmelding til turnering:
Sker på Golfbox. 
Alle sommerturneringer er
gældende for handicapregulering
og for Order of Merit.

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

Udflugter:
Mindst én gang om året arrangeres
udflugt med spisning og efter
behov arrangeres madpakketurne-
ringer.

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

Generalforsamling:
Afholdes i forbindelse med 
julefrokosten.

Old Girls
bestyrelse:

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

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

Lisbet Fynboe
fynboe@dadlnet.dk 
tlf.: 2334 6580

Henny Vigsø 
hennyvigs@gmail.com
tlf.: 2329 9287

Vibeke Bagge 
vibsenb@yahoo.dk
tlf.: 2283 7603

Inge-Lise 
Hussmann
aapark4@yahoo.dk
tlf.: 9752 1604 / 2171 5122 
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Begynder-
arbejdet
2014

Begynderarbejdet 2014
Året startede med et åbent hus 
arrangement den 12. april hvor ca.
25 havde taget imod invitationen
til at prøve golfspillet. Umiddelbart
efter startede et hold med begyn-
derforløbet, træning hos Mads
Iversen og regelgennemgang hos
Ole Lyholm og Brian Svinth og 
afsluttende regelprøve.

Golfens Dag
Skive Golfklub var også i 2014 
tilmeldt Golfens Dag, der blev 
afviklet den 27. april. Golfens Dag
er et landsdækkende arrangement
hvor mange af landets golfklubber
samme dag inviterer til åbent hus
for alle, der har lyst til at prøve
golfspillet.
Der deltog igen ca. 25 i udmærket
vejr på dagen og i forlængelse
heraf startede to hold begyndere.
Åbent hus og Golfens Dag resulte-
rede således i 35 indmeldelser 
efterfølgende.
Senere i juni og august indmeldte
yderligere 30 sig og det er lykke-
des at fastholde 44 medlemmer til
den nye sæson 2015. 
Prisen fra sæsonstart var kr. 2800
for seniorer og kr. 800 for juniorer
og gratis for konfirmander. 
Ved senere opstart i august blev
tilbudt en pris på kr. 1500 samt
rabat kr. 1000 for kontingentet i
2015. Gratis for alle under 18 år.

I et forfærdeligt augustvejr afvik-
lede man spillet, “ta en ven med
og prøv spillet af”. 20 par havde
taget imod invitationen og havde
trods vejret en udmærket oplevelse
og en god aften.

DANPO turnering
I lighed med tidligere år blev der
hen over året afviklet DANPO tur-
nering på søndage og Kaffeturne-
ring på onsdage. 

DANPO startede op den 4. maj og
kaffeturneringer den 14. maj med
sidste spil den 28. september.
Præmier blev igen sponsoreret af
DANPO om søndagen. Som navnet
kaffeturnering siger, blev der hver
onsdag efter spillet drukket kaffe
sponsoreret af Strøgets Vin med
brød sponsoreret af 
Det Varme Brød.

Præmierne består af kaffe samt
bolde sponsoreret af Trifolium Frø.
Stor tak til vore sponsorer ved
disse begynderturneringer, så man
efter spillet på banen kan runde
dagen af med en snak over kaffen i
cafeen.

Klubmesterskaber
for alle begyndere - Årets Rookie
2014 - blev afviklet søndag den
14. sep. De spillede 18 huller, for
nogle endda første gang på de 9
nye huller. Der blev leveret flotte
scores og nogle fik nye hcp. 
Hancock havde sponsoreret fine
præmier. Årets Rookie for herrer
blev Lukas Brix Svenningsen og
for damer Carina Lund. 
Tilslutningen var desværre ikke så
stor i 2014, det var måske for
meget at afvikle turneringen over
18 huller. Det vil vi prøve at ændre
på i 2015. 

Gennem hele sæsonen har mange
Formålet har været at undersøge
bl.a. hvordan de nye medlemmer
har oplevet mødet med Skive Golf-
klub i opstarten og senere spil. En
meget stor del af de nye medlem-
mer var meget glade for velkom-
sten i klubben og igen tak til de
frivillige i den forbindelse.  De nye
medlemmer blev desuden opfor-
dret til at komme med forslag til
hvordan vi kunne gøre det endnu
bedre at komme i gang og få
glæde af spillet. 
af klubbens medlemmer igen
meldt sig som frivillige til at spille
med i begynderturneringerne og
været med til at give de nye med-
lemmer en god start med golfspil-
let og lære hvordan man kommer
rundt på banen. Det er af meget
stor betydning for indlæringen i
spillet og en stor tak skal lyde her-
fra til alle jer, der var med i 2014. 
I skrivende stund er også mange
tilmeldt som frivillige i 2015, 
hvilket glæder os meget.

Begynderarbejdet 2015
På generalforsamlingen i novem-
ber 2014 blev der valgt en del nye
til bestyrelsen -  og begynderud-
valget 2015 ser således ud:

Formand Vagn Ramsdahl, 
udvalgsmedlem Eva Jensen, 
udvalgsmedlem Connie Carlsson,
træner Mads Iversen, 
regelinstruktører Ole Lyholm og
Brian Svinth.
Som et nyt tiltag har vi i år udsendt
spørgeskemaer til alle nybegyn-
dere i 2014 som stadig er medlem
i 2015. I alt 44 medlemmer har fået
tilsendt disse og pt. har 25 svaret
tilbage. Det er vi meget glade for
og vi er i gang med at nærlæse re-
sultatet af de svar vi har modtaget. 
Formålet har været at undersøge
bl.a. hvordan de nye medlemmer
har oplevet mødet med Skive Golf-
klub i opstarten og senere spil. 
En meget stor del af de nye med-
lemmer var meget glade for vel-
komsten i klubben og igen tak til
de frivillige i den forbindelse.
Et af svarene der går igen er, 
ønsket om opfølgende træning i år
og det vil vi i udvalget prioritere
meget højt og forsøge gennemført.  
De nye medlemmer blev desuden
opfordret til at komme med forslag
til hvordan vi kunne gøre det
endnu bedre at komme i gang og
få glæde af spillet. 

Skive Golfklub 2015

Herover Årets Rookie Lukas til venstre og Carina til højre samt 
turneringens Runner Up, fra venstre Sebastian Haras, Christian Lund,
Henriette Jessen.
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Vi vil igen i 2015 afholde 
“Spil med en ven” - fastsat til den
13. april og Golfens Dag er i år
den 19. april. Vi håber at mange
interesserede tager imod tilbuddet
om at prøve sig selv af på putte-
banen og træningsbanen ligesom
der igen bliver mulighed for at
spille et antal huller med et øvet
medlem af klubben.
Begynderforløbet er planlagt til op-
start den 20. april, hvor vi håber at
se mange nye medlemmer, og vil
blive planlagt efterfølgende 
afhængig af tilslutningen hertil. 
Vi opfordrer så mange som muligt
til at komme tidligt i gang, så man
allerede i 2015 kan komme godt i
gang med efterfølgende spil på
banen.
Igen i 2015 spilles turneringer for
spillere med handicap + 36 om
søndagen og kaffeturneringer om
onsdagen. 

Alle turneringer vil fremgå af golf-
box, (klubturnering)  og tilmelding
sker denne vej.
Vi planlægger endvidere afholdt
flere Åbent Hus arrangementer i
årets løb.
Som tidligere nævnt i denne artikel
vil vi bruge svarene fra spørgeske-
maerne til at forsøge at gøre det
endnu bedre for nye medlemmer at
starte op i Skive Golfklub og for-
søge gennemført bedre 
træningsmuligheder hos vores
træner Mads Iversen. 
Så hold øje med opslag i golfbox.
Vi glæder os til en forhåbentlig
god golfsæson 2015 med mange
nye medlemmer.

Begynderudvalget
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FRIT SPIL
2015

Ved årsskiftet gjorde vi status efter
ordningens 4. år og kunne kon-
statere, at den har været en succes.
Vi nåede sidste år op på 353
medlemmer i Skive, svarende til
ca. 45 % af vore aktive fuldtids-
medlemmer, som i 2014 betalte
800 kr. for at være med i ordnin-
gen. Det er vi glade for og håber at
få endnu flere med i 2015. I år er vi
8 klubber og glæder os over, at
Volstrup Golfcenter og Golfklub
har tilsluttet sig.
Volstrup har en flot, spændende
og udfordrende 18 hullers bane,
en god restaurant og Pro-Shop
samt 9 hullers ”Pay and Play”,
Driving Range, indspilsområde og
to store puttinggreens. Derudover
er der fiskesø, Skind og pels butik
samt ferielejligheder. 

Endelig er der et indendørs træ-
ningscenter, som har åbent i perio-
den november-marts.
Prisen for at være med i 2015 
er - på trods af udvidelsen - uæn-
dret 800 kr., og igen havde vi i
Skive Golfklub en gave til de, der
tilmeldte sig hurtigt. 
Stor tak til sponsor!

Mange besøg i de andre 
klubber
De 353 fra Skive Golfklub har i
2014 tilsammen aflagt over 5.000
besøg i de 6 andre klubber. 

Evaluering 2014
De 7 klubber: Aars, Løgstør,
Hvalpsund, Morsø, Harre Vig,
Hjarbæk og Skive har evalueret
ordningen og alle har været glade
for den og er - med forskellig
vægtning - enige om, at ordningen
er et stort medlemsgode for de
medlemmer, der gerne spiller 
mange runder på fremmede baner,
at ordningen giver større udveks-
ling på banerne og dermed inspi-
ration til udvikling af eget anlæg,
og at der er en fælles økonomisk
gevinst. 
I alt har der - efter fradrag af meget

små administrationsomkostninger
- været ca. 800.000 kr. til deling
mellem klubberne.
Ordningen betyder for deltagerne
også, at det altid er muligt at finde
en bane at spille uden større mer-
udgift, når ens egen bane er

Morgenherrerne, der her er samlet til årets “Nytårsparole”, benytter sig
flittigt af Frit Spil ordningen, især i vinterhalvåret.
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optaget af turneringer eller andre
aktiviteter.

Styregruppen
blev enige om at udvide til 8 klub-
ber og vurderede, at der med 8
deltagende klubber i år vil komme
endnu flere med i ordningen, og
dermed mulighed for større
økonomisk gevinst til alle.
Nordvestjysk GK har tidligere sagt
nej til at være med, men havde et
ønske om at være med i år. 
De bestående 7 klubber ønskede
dog kun en trinvis udvidelse af
ordningen og valgte en udvidelse
mod øst. Klubberne besluttede i
øvrigt på seneste møde, at 9 klub-
ber er det maksimale antal for en
fremtidig ordning.
Ordningens popularitet er øget fra
år til år, og på nuværende tids-
punkt har yderligere to klubber 
anmodet om at komme med i
2016, heriblandt Nordvestjysk.

Juniorer gratis med
Styregruppen blev i 2014 enige
om, at op til 3 juniorer spiller
gratis sammen med et medlem af
fritspilsordningen.

Flre end 11.000 besøg
Ser vi på hele året har medlemmer
af ordningen gennemført 11.234
besøg, svarende til gennemsnitligt
11 besøg på fremmed bane for
hvert medlem. Flest har der været i
Hvalpsund, som med 3.302
besøg, fik den største ”bid af
kagen” - ca. 235.000 kr. Fulgt af
Hjarbæk og Harre Vig med hen-
holdsvis 185.000 og 167.000 kr.
Vi nøjedes med en indtægt på 
knap 40.000 kr.
Hverveprocenten har varieret fra
klub til klub med Skive, Harre Vig

og Aars i spidsen med 45, 30 og
28 % tilknyttede medlemmer.
Samlet har 30 % af de syv klub-
bers fuldgyldige medlemmer betalt
til ordningen.

Ordningen har igen i år været let at
administrere, og der har kun været
få problemer, som er blevet løst
sekretariaterne imellem.

Du kan stadig nå det
2015-ordningen er godt i gang
med 340 medlemmer fra Skive
primo marts. 
Indbetaling af 800 kr. kan fore-
tages på konto i SparNord: 8497
0006873758. Husk, at opgive
medlemsnummer + navn ved ind-
betaling.
Det er vores håb, at ”klubber i
klubben” og andre etablerede
smågrupper i det kommende år
mindst én gang vil drage på ud-
flugt til en af de klubber, der er
med i ”Frit spil 2015”.
Det er en god måde til at få mange
med i ordningen og til at skabe
den bedst mulige økonomi for de
involverede golf-klubber. 

Fastholder medlemmer og
tiltrækker nye
Klubberne er - som tidligere
nævnt - enige om, at ordningen vil
gøre det nemmere at fastholde
egne medlemmer - ”more value
for money” - og at den formentlig
også er med til at tiltrække nye
medlemmer.
Som bonuseffekt har ordningen
skabt mere liv i klubhusområderne
samt øget omsætningen i klub-
bernes caféer og golfbutikker.

Økonomisk udligningsordning
Den hidtidige udligningsordning
fortsætter uændret i 2015, således
at de klubber, der har flest besøg,
også får de største indtægter. Vi
og et par andre klubber havde
gerne set systemet ændret, så en
del af de indbetalte penge blev i
egen klub. 
Det lykkedes ikke - til gengæld
lykkedes det at fastholde deltager-
prisen på 800 kr.

Steen Krarup
Formand for ”Styregruppen”

Havnekiosken
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Der er klubber – og så er der

Torsdags
herrer...

Torsdagsherrerne i Skive Golfklub
er en blandet samling af hankøn i
mange aldre og med forskellig til-
gang til golfen. Fælles for alle er,
at man nyder at mødes hver tors-
dag til en god gang golf og ikke
mindst godt socialt samvær. 
Som navnet antyder spilles der
hver torsdag fra april til og med
september.
Tilmelding til det ugentlige spil
sker via golfbox frem til onsdag 
kl 17,00, hvorefter  matchledelsen
laver startlister, som offentliggøres
onsdag aften. I løbet af sæsonen er
der 4-5 gange, hvor der kun spil-
les 9 huller, hvorefter der er fælles-
spisning. 

På disse dage spilles forskellige
matchformer, der vil fremgå af
golfbox. Der spilles naturligvis
også kun 9 huller i sæsonstart og
-slut, da det lysmæssigt er umuligt
at nå mere.
En tilbagevendende begivenhed er
én eller to udflugter, hvor vi ud-
fordrer hinanden på en anden
bane. Vi slutter selvfølgelig af med
spisning og præmieoverrækkelse.

De seneste år er gennemsnitalde-
ren i herreklubben faldet støt lige-
som det gennemsnitlige handicap
er reduceret. Dette tror vi blandt
andet skyldes de mange velme-
nende råd, der ganske gratis udde-
les på en runde. Ønsker du derfor
et forbedre dit handicap og er af
hankøn, er dette klubben for dig. 
I løbet af sæsonen spiller vi tre-
kantmatch mod Morsø og Harre-
vig. Skive har traditionelt stillet
med det største hold og vi har da
også ganske ofte kunnet trække os
sejrrigt ud af dysten. 

Det forventer vi naturligvis fortsæt-
ter! Disse matcher er en del af
klubbernes samarbejde og der be-
tales derfor ingen greenfee men
udelukkende for maden i forbin-
delse hermed. I år vil vi derforuden
undersøge om der er grundlag for
lignende matchspil med fritspils-
klubberne. Dog så der kun spilles
én gang årligt på skiftende baner. 
Årets nok vigtigste match er TI-
TO- matchen, hvor vi møder tirs-
dagsdamerne. Man kan forvisse
sig om årets TI-TO-matchvinder
ved at checke huefarven på tøjpa-
pegøjen i klubhuset - blå eller rød.
Vi har de seneste to sæsoner været
knap 60 “mænner”, der har betalt
fuldtids kontingentet på superbil-
lige 400,-. Kontingent indbetales
til konto nr. 8500 271-56-03430.
Man kan stadig deltage som gæst
mod et lille dagsfee på 50,-. Som
gæst deltager man ikke i præmie-
tildelingen. 
På få udvalgte torsdage i løbet af

sæsonen er der ”frit lejde” til delta-
gelse for alle klubbens herrer over
18 år. Du kan så se, om herreklub-
ben er noget for dig. Denne dag
deltager alle i præmierækken - så
kom frisk. 
Torsdagsherrerne bestræber sig på
at bidrage med det sociale i klub-
regi. Det tilstræbes, at man spiller
med forskellige i løbet af sæsonen
og forsøger at få alle interesserede
med i matcherne. Også selvom
man en enkelt eller to gange i løbet
af sæsonen møder op på dagen og
gerne vil med ud at spille uden at
være tilmeldt på golfbox.  Der er
starttid fra kl 16,15 og normalt er
sen start mellem 16,30 og 16,50.
Ønske om sen start kan angives i
golfbox. 
Kalenderen vil fremgå af klubbens
hjemmeside: klubinfo – klubber i
klubben – torsdagsherrer. 

Vi starter skærtorsdag den 2. april
hvor vi spiller 18 huller stableford.
Den følgende torsdag d. 9 spilles 
9 huller kl. 16.00 med efterføl-
gende spisning.

Vel mødt i torsdagsherrerne til
2015 sæsonen. 
Husk vi spiller ready golf.

FORE    Allan J 

www.mysoul.dk
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Torsdagsherrernes
bestyrelsen i 2015 er:

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

Paw Olesen  
Kasserer 
Mobil: 6017 3671  
Mail: paw@lotpaw.dk

Niels Rødsgaard
Turneringsleder    
Mobil: 5088 2222    
mail: nrd@post10.tele.dk

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

Gösta Bach    
Turneringsleder    
Mobil 2646  0658     
Mail: gosbac@hotmail.com

Viborgvej 6 - Skive - Tlf.: 97 52 66 66
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NYT - NYT
Fritspilsturneringen: Golf ved Limfjorden 2015
Denne nyskabelse har fået en flyvende start med 22 tilmeldte hold fra samtlige otte klubber i ”Frit Spil 2015”.
Heraf 7 hold fra Skive.  Turneringen er åben for herrer født i 1955 eller tidligere.
Det er en holdturnering med 6 herrer på hvert hold. Spilformen er som i Regionsgolf med 4 singler og 1 foursome.

A-rækken er for spillere med EGA Handicap 0 - 36.
B-rækken er for spillere med EGA Handicap 20 – 36.

Kampene spilles normalt tirsdag formiddage i april og august. 
Spilledage kan ses på www.golfvedlimfjorden.dk/407775704                        Steen Krarup,  Klubkoordinator

Holdkaptajner er udpeget 
af klubben:
A1 - Svend Søndergaard
A2 - Ole Lyholm 
A3 - Erling Clausen
A4 - Egon Pedersen
B1 - Anders M. Christensen
B2 - Erik Nielsen
B3 - Arne Præstegaard

Strandvejen 28
7800 Skive
T. +45 96 760 800
F. +45 96 760 900
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Det tegner til at blive en god og
forhåbentlig lang golfsæson. Jeg
sidder ved tasterne mandag d. 9
marts og har i dag samlet trænings
boldene ind for første gang uden
boldopsamleren lavede spor eller
sad fast. Givet årets første lektioner
i et godt stykke over 10 graders
varme. Til sammenligning har vi tit
været midt i april før der kunne
køres på banen uden at gøre mere
skade end gavn.
Jeg skyder sæsonen rigtigt i gang
sammen 17 af klubbens andre
medlemmer i Portugal i uge 12,
hvor svinget skal pudses af og det
korte spil gøres skarpere. Det er
mit håb at vi i fremtiden kan ud-
vikle denne forårstur så endnu
flere kommer med.

Træning
Jeg tilbyder igen i år individuelle
lektioner samt banelektioner. 
Der er mulighed for at være op til 3
ved begge typer af undervisning.
Er der efterspørgsel efter andre 
former for undervisning vil jeg
imødekomme det, i det omfang det
er muligt. 
Der vil i år blive bedre mulighed
for undervisning med video. Jeg er
i gang med at finde en god løsning
som er let at betjene og sætte op. 

Træner du med et formål?
Der er naturligvis intet i vejen med
at gå på træningsbanen bare for at
slå nogen bolde og koble fra.
Træner du derimod for at opnå en
forbedring, er det vigtigt at vide,
hvordan træningen gøres effektiv,
ellers risikere du at spilde tiden.
Jeg ser rigtig mange bruge tid på
træning, der ikke bringer dem
videre, ganske enkelt fordi de ikke
ved hvordan det skal gribbes an,
en situation jeg også har stået i
mange gange indtil min da-
værende træner Colin Smith tog fat
i mig. 
Jeg var til elite træning i Ålborg og
chippede med mit sandjern, jeg
ramte boldene meget forskelligt,
han spurgte hvad jeg trænede på
og jeg svarede fornemmelse og
længde kontrol. Han så nogle slag
og sagde, “så længe du rammer
bolden så ukonstant er der ingen
mening med at træne længdekon-
trol, du er nød til at forbedre din
teknik så du derigennem får bedre
træf. Når du træffer bolden på
samme måde hver gang kommer
længde fornemmelsen til dig”. 

Så forklarede han grunden til de
ustabile træf og hvad jeg skulle
gøre i stedet. Få dage og nogen
timers træning efter var jeg blevet
markant bedre til at chippe, ganske
rigtigt fordi bolden med den nye
teknik blev ramt langt bedre og
frem for alt mere stabilt end før. 
Vi talte om det efterfølgende og
Colin sagde, når der opstår prob-
lemer så stop op og se om du kan
lokaliserer hvad der er galt, ellers
kom til mig, det er tidsspilde og
motivationsdræbende at træne
noget der ikke fører nogen steder
hen.
Det er ca. 20 år siden og jeg
husker det som var det i går. Siden
har jeg altid forsøgt at finde roden
til problemerne i stedet for at håbe
på at de forsvinder af sig selv.

Shoppen
Jeg har til den kommende sæson
valgt at focuserer på samme
leverandører som sidste sæson.
Callaway, Ping, Taylormade,
Cleveland, Srixon, Odessey, 
Adidas, Footjoy og Ecco.  

Jeg vil også have enkelte andre
mærker i mere begrænset sorti-
ment f.eks Garmin produkter som
fortrinsvis vil være på bestilling.
Jeg afholder minimum 2 demo-
dage, det bliver med Ping onsdag
den 29. april og Callaway i maj -
datoen bliver slået op senere.
Har du lyst til prøve udstyr vil der i
det daglige altid være mulighed for
at låne demo-køller, jern puttere
osv med på træningsbanen eller på
en runde.

Jeg er altid parat til at gå med på
træningsbanen og fastslå om det
er værktøjet eller manden, der skal
justeres.
Jeg er fortsat medlem af Pro Shop
Danmark kæden. 
Jeg har ikke mulighed for at have
alle varer der annonceres med i
butikken, men de kan altid
bestilles hjem fra dag til dag.
Priserne i shoppen vil fortsat være
markedspriser og jeg vil fortsat
matche enhver annonceret pris så
længe det ikke er under indkøbs-
pris.

Træning,
Shoppen

Er der om 2 minutter

- ring: 24 47 14 30

ved træner Mads Iversen
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REGIONSGOLF DANMARK
Skive Golfklub deltager i 2015 med 6 hold i Regionsgolf i afdeling VEST, som omfatter Jylland og Fyn. 

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

Spilleformen er hulspil over 18 huller (scratch i alle rækker). Hvert hold består af 6 spillere, 
2 damer og 4 herrer, og der spilles 5 hulspilsmatcher: 
1 mixed foursome, 1 damesingle og 3 herresingler. 

Der spilles om 11 point: 2 point pr. single og 3 point i mixed, og vinder er holdet med flest point.  Holdet møder
tilsvarende 6 spillere fra puljens 3 andre klubber, i én hjemme- og én udekamp i den indledende runde.

Der spilles uden match- og greenfee, og hver match afsluttes med fællesspisning 
på ”hul 19” (pris 60-100 kr.). 

Husk, at vinderen af den enkelte match altid tilbyder taberen en øl eller vand.

De indledende runder i A-, B- og C-rækkerne bliver primært afviklet på mandage 
- startende ultimo april og afsluttes i juni måned. 

Puljevindere fortsætter i august efter cup-systemet. Spilledage kan ses på www.skivegolfklub.dk/regionsgolf-for-
hold.htm 

Handicapgrænserne (laveste EGA-handicap) for deltagelse er pr. række:
A-rækken: 4,5 
B-rækken: 11,5
C-rækken: 18,5

Deltagelse er for Damer og Herrer, som er fyldt 21 år inden udgangen af 2015, og som har 
EGA handicap.

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

Senior herrer min. 55 og damer min. 50 år (alder pr. 31 DEC 2015 gældende)
Veteran herrer min. 65 år - damer min. 60 år (alder pr. 31 DEC 2015 gældende)

Senior- og Veterankampene starter ligeledes ultimo april og slutter i juni. Seniorerne spiller normalt mandag eller
fredag eftermiddag. 

Veteranerne normalt mandag eller fredag formiddag. 
Spilledage kan ses på www.skivegolfklub.dk/regionsgolf-for-hold.htm 

Klubben har udpeget Holdkaptajnerne, som medio april danner bruttohold på grundlag af tilmeldingslisten:
A-rækken:    Dorte Fynboe
B-rækken:     Lars Trustrup
C-rækken:      Allan Jakobsen
Senior C:     Kirsten Dahl 

Veteran A:     Erik Kristensen
Veteran C:      Karsten Bach

Tilmelding kan ske på GOLFBOX eller på opslagstavle i klubhuset senest 16. april.

Med håb om stor tilslutning - ikke mindst fra vore kvindelige medlemmer, 
som desværre ofte er stærkt underrepræsenterede.

Steen Krarup
Klubkoordinator
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Danpo-
turnering
2014
Lørdag den 21. juni blev igen en 
festlig dag med stor deltagelse,
friskgrillede kyllingevinger 
ad libitum, kolde “øller” og vand,
samt efterfølgende grillmad på
terrassen.
Og endelig en stor pakke kyllinger 
til hver deltager.

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

Sponsoraftaler er et afgørende fun-
dament for, at medlemmerne kan til-
bydes et aktivt og spændende
klubliv. Samtidig er sponsoraftaler
også en af forudsætningerne for at
opretholde god banestandard og at
kunne udvikle banen.
Her i Skive Golfklub kan vi heldigvis
konstatere, at mange af lokalområ-
dets forretninger og virksomheder,
på trods af svære tider, fortsat støtter
op. Det er vi meget glade og tak-
nemmelige for.
Vi har et rigtigt godt samarbejde
med alle vore sponsorer, der yder
mange forskellige former for støtte 
- lige fra kage til begynderturne-
ringer, annoncer i Årsskriftet, turne-
ringspræmier og hulsponsorater,
samt ikke mindst vor hovedsponsor. 
Sponsoraterne er delt op i forskel-
lige kategorier, hvori der kan udar-
bejdes individuelle kontrakter med
udgangspunkt i følgende:

•  Pakkesponsorater
•  Turneringssponsorater
•  Annoncesponsorrater
•  Festival sponsor
•  Andre former, fx. enkelt element

sponsorat.

I 2011 etablerede vi Erhvervsklub-
ben på opfordring af nogle af klub-
bens sponsorer. 
Formålet er selvfølgelig at spille
golf, men også som et socialt arran-
gement, hvor vore sponsorer har
muligheden for at udbygge netvær-
ket på tværs af forskellige brancher.
Efter 2 år med Erhvervsklubben kan
vi konstatere, at klubben er en bra-
gende succes - og ikke mindst, at
der er et behov.  Vi har i dag over
100 medlemmer i Erhvervsklubben,
og glæder os til endnu en løbende
turnering. 
Vi spiller 9 huller den første onsdag
i hver måned med start i maj og
GRAND FINALE  i oktober. 
Efter runden er der spisning, præ-
mieoverrækkelse og socialt samvær
i klubhuset. Det er forskellige spon-
sorer der er vært ved middagene, og
præmier er ligeledes sponseret. 

40
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Ved GRAND FINALEN kårer vi Årets
Erhvervsklubmester, der får over-
draget vandrepokalen. 
Der er tilmelding i Golfbox og gun-
start kl 18.00. 

Seneste og tidligere 
Erhvervsklubmestre:
•  2014 Marianne Østergaard 

Sørensen - Freja
•  2013 Peter Aggerholm - Dipak
•  2012 Søren Andersen - 

Tømrermester Thomas Andersen
•  2011 Michael Bæk - Sparbank

Skulle du eller din virksomhed have
lyst til at blive sponsor i Skive golf-
klub, så kontakt kontoret eller ring
til en af udvalgets medlemmer:

Sidste års 
Erhvervs-
klubmester 
Marianne
Østergaard

•  Henrik Damsgaard - 2137 4414
•  Børge Stilling - 4052 8915 
•  Pernille Aggerholm - 9752 4409
•  Mads Frederiksen - 6023 5507

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      

SKIVE SKO & NØGLE
SERVICE

Nørregade 33 - Nørreport
7800 Skive

Tlf. 97 52 59 57
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SKIVE
GOLF

FESTIVAL

Skive Golf festival   7 dage med
golf, hygge og god mad
Gennem de sidste 5 ar har Skive
Golf klub arrangeret en fest i uge
28, hvor næsten 1600golfspillere
fra hele landet kommer til Skive for
at spille golf, se proshoppens til-
bud og spise denfantastiske buf-
fet.Sidste ar ændrede Uge 28 navn
til Skive Golf festival. Det gjorde vi
for at udvide konceptet, vi vilnem-
lig gerne give vores gæster en
endnu bedre oplevelse og flere ak-
tiviteter. 
Det er ingenhemmelighed at alle  
frivillige som greenkeepere   gerne 

vil vise vores gæster at SGK ikke
kuner et hyggeligt sted at komme, 
men ogsa en rigtig dejlig bane at
spille. Og det har baret frugt, du-
skal være hurtig hvis du vil have 

en tid i løbet af ugen.
Igen i ar vil der være god mad i ca-
feen (nu med Anita ved roret i ca-
feen) og masser af godetilbud i
shoppen, men vi haber ogsa at 

nogle af de leverandører af golfgrej
har lyst til at kommeog vise deres
nyeste udstyr frem.
Normalt forbinder man en festival
med en stor fest, og det er lige
præcis det vi gerne vil lave; enfest
som man kan deltage i uanset om
man kommer langvejs fra eller del-
tager som frivillig. Hardu lyst til at
hjælpe med at afholde festivalen
(bade at forberede og afvikle den)
sa kontaktPernille pa kontoret.
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Rauff Hansen Pelsdyr Aps

Meld dig som 
service-
medarbejder
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 prak-
tiske opgaver i forbindelse med com-
pany 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.
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Tilmelding
Tilmeldingslister oprettes på Golfbox senest 3 uger før turnerings-
tidspunkt. Tilmelding sker på Golfbox eller ved henvendelse til
Sekretariatet. Sidste tilmeldingsfrist fremgår af Golfbox. 
Ved overtegning optages de senest tilmeldte på venteliste. 
Tilmeldingen er bindende. 
Tilmelding efter fristens udløb accepteres kun, såfremt turnerings-
lederen skønner det muligt.

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

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

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

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

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

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

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

Banelukning
Vil være bekendtgjort på Golfbox.

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

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

Turneringsudvalget forbeholder sig ret til ændringer.

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

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

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

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

stableford points.

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

Turneringsudvalget - Januar 2015

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 5  I  S K I V E  G O L F K L U B  
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ARBEJDSDAG
forår 2014
Den sidste lørdag i marts mødte ca 35 medlemmer op 
i arbejdstøj med skovle, hakker og grensakse.
Den ”store forårsklargøring” stod for døren både på
banen, langs A26, på terrassen og i klubhuset.
En af de større projekter var installering af den nye bold-
vasker på driving range. 
Det var glædeligt at vi kunne anskaffe en ny, med midler
bevilliget fra Nordea fonden.
På dagen bliver en masse praktiske opgaver løst, som vi
alle kan glæde sig over resten af sæsonen. 
Traditionen tro sluttes arbejdsdagen af med håndmadder.
Der skal lyde EN STOR tak til alle der giver en hånd - eller
to - med på arbejdsdagen.
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Adresse: Frugtparken 15,
7800 Skive, 
tlf.: 9752 4409
e-mail: 
kontor@skivegolfklub.dk
www.skivegolfklub.dk

Sekretariatets 
åbningstider:

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

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

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

KOLOFON
Ansvarshavende redaktør: 
Gert Hansen 
Fotos: Jens Morten Sørensen m.fl.
www.golffotografen.dk

Layout/grafisk tilrettelæggelse:
Ole Bagge

Email: olebagge@youmail.dk
Tryk: Strandbygaard A/S

Caféens 
åbningstider:

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

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

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

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

Telefonnumre
Sekretariat: 9752 4409
Café:    4232 1676 eller 9752 4409
Træner: 9751 2612 eller 2447 1430
Pedel:   4055 0986
Greenkeeper:                 2125 2430

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

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

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

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

Cafébestyrer
Anita SørensenSkive 

Golfklub
information

Skive Golfklub 2015
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Skive Golfklub 2015

Skive Golfklub
Top 20 - damer - herrer:

Fornavn Efternavn Hcp Fornavn Efternavn Hcp

Dorte Broberg 8,7 Christian Dahl +0,4
Lone Dahl Bilstrup 9,0 Mads Iversen 0,9
Kirsten Dahl 10,7 Simon B. Mikkelsen 1,3
Dorte Fynboe 11,0 Niels H. Hammer 1,7
Jette Præstholm 11,6 Frederik Lundsgaard 3,2
Grethe Hansen 11,8 Henrik Bollesen 4,3
Lene Søndergaard 13,3 Tonni Brammer 4,5
Dorthe Lund 13,9 Jonas Bæk 4,5
Sofie Bæk 14,3 Carsten Betzer 4,5
Kirsten  Thorhauge Vestergaard 14,5 Poul Sønder 4,8
Karen Østergaard 14,8 Peter Broberg        4,9
Anna Larsen 15,2 Bjarke Evaldsen 5,3
Vibeke Bagge 16,2 Henrik Hansen 5,4
May Rømsgaard 16,4 Jan Fjederholt 5,5
Ann Viborg 16,9 Ole Rudbeck Jørgensen 5,6
Marianne Østergaard Sørensen 17,2 Jesper Viborg 5,8
Merete Buus Hansen 17,3 Rane Bols 6,0
Else Svare 18,0 Ulrik Soelberg Pedersen 6,1
Connie Søgaard 18,6 Henrik Kyhnel 6,4
Mette Borup Jensen 18,6 Bjarne Svenningsen 6,4
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