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Golf er en gave for livet
Ikke nok med at golf kan være med til at forlænge dit liv med 5 år, så er golf 
også en livslang udfordring. Er du først blevet forelsket, vil kærligheden vare 
ved.

Livslang Kærlighed
Hvor længe er det siden, at du gik hen og blev godt og grundigt forelsket? Og 
kunne du tænke dig at prøve det igen - sådan helt uden fare for utroskab og 
ægteskabelige kriser?

Det kan godt være, at du går hen og bliver lidt sur og overvejer at slå op, når 
den lille bold ikke vil, som du vil. Men når du først får det lært, er det faktisk 
ikke særlig svært - at blive lidt lun på det der golf. 

Den aktive forening
Golf er hygge, golf er socialt samvær og så er det ovenikøbet sundt. Den helt 
store bonus er, at du kan begynde at gå ture med din nye kærlighed, uanset 
om du er fem eller 75 år. Golf har ingen start- eller udløbsdato, og det er det, 
vi kalder livslang kærlighed. 

Under Ombygning
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 »Livslang kærlighed...«
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Kender du  
din lokale bank?

Kom ind og få et økonomitjek hos din 
lokale bank.

Vi hjælper med økonomisk overblik, 
der giver dig tryghed og frihed til at 
leve livet.

Vi tager  
udgangspunkt i dig

Salling Bank 
Frederiksgade 6, 7800 Skive
Tlf. 97 52 33 66
privat@sallingbank.dk
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Revision. Skat. Rådgivning.

Du kan trygt overlade den daglige admini-
stration og bogføring til PwC. Du får din egen 
personlige revisor og en fast pris på bogføring, 
regnskab og administration, og så har du ad-
gang til PwC-Portalen. Her får du et overblik 
over din virksomheds økonomi og nem kom-
munikation mellem dig og os online. 

Beregn din faste månedlige pris på bog - 
føring med vores online prisberegner på  
www.pwc.dk/portalen eller kontakt  
vores lokale revisorer og rådgivere i Skive  
på www.pwc.dk/skive. Succes skaber  
vi sammen ...

HOLE IN ONE
kan vi ikke garantere, men vi kan garantere kvalitetstransport 

i hele Europa enten direkte eller via vores europæiske 
distributionssystem.

Vi arbejder dedikeret på at skabe værdi 
for vores kunder hver dag.

Se mere på www.freja.com

LOGISTICS SOLUTIONS FOR A WORLD IN MOTION

O F F I C I A L

S P O N S O R

H & 25.-28. 2016IMMERLAND GOLF SPA RESORT AUGUST

FREJA ER EN AF HOVEDSPONSORERNE PÅ 
MADE IN DENMARK – EUROPEAN TOUR I HIMMERLAND 25.-28. AUGUST 
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en indmeldelsesblanket der kan findes 
på Skive Golfklubs hjemmeside, eller 
man kan henvende sig til kontoret.

Flex Medlemmer 
Medlemskategorien Flex medlemskab 
kører nu på 6. år. Til Flex medlemmer 
udleveres der DGU-kort mrk. F, hvilket 
betyder begrænsninger af rettigheder, 
såsom ingen benyttelse af de rabataf-
taler klubben har med andre klubber.

Kontingentopkrævning
Kontingentopkrævning udsendes til 
betaling primo februar, for den gæl-
dende sæson. Kontingentopkrævning 
foregår via Nets, og vi anmoder alle 
om at blive tilmeldt til Betalings Ser-
vice. Det gør det nemmere for kontoret 
at administrere. Ved manglende retti-
dig betaling af kontingent er der ekstra 
arbejde for Skive Golfklubs ansatte og 
bestyrelse. Det er vigtigt vi får penge-
ne ind rettidigt. Kontingentindtægterne 
udgør ca. 80 % af klubbens indtægter. 
Langt hovedparten af klubbens med-
lemmer betaler dog rettidigt deres kon-
tingent. Påmindelse om betaling er ud-
sendt, til de medlemmer der ikke havde 
betalt inden sidste betalingsfrist som 
var primo februar 2016. Efterfølgende 
betalingspåmindelse, udsendes som 
rykker pålagt et gebyr på kr. 100,00 
samt påløbende renter.   Er der med-
lemmer, der ikke har betalt efter der er 
udsendt rykkere, vil klubbens tilgode-
havende forsøgt inddrevet via inkasso.                                                 

Udmeldelse
Udmeldelse eller ændring af medlem-
skategori skal meddeles Skive Golfklub 
skriftlig, og senest den 30. september 
i indeværende år, for at gældende for 
næste sæson. Der er dog stadig med-
lemmer der ikke overholder de gæl-
dende udmeldelsesfrister og betalings-
frister. Det er belastende for klubbens 
økonomi og det giver ekstra arbejde. 
Samtidig med manglende betaling og 
påmindelse af dette, mister man spil-
leretten. Det betyder at, man ikke har 
ret til at spille på Skive Golfklubs bane, 
samt man kan ikke spille greenfee på 
andre baner, før betaling er sket. 

I Sekretariatet er Pernille til rådighed 
for at hjælpe dig, og uanset hvilke 
spørgsmål du måtte have, vil der bli-
ve forsøgt fundet en løsning. Pernille 
er klubbens blæksprutte, og dermed 
fungerer sekretariatet som det natur-
lige omdrejningspunkt for klubbens 
aktiviteter. Pernille har også den dag-
lige kontakt til medlemmer, greenfee 
gæster, sponsorer, leverandører samt 
opdatering af hjemmesiden. Pernille er 
også den der styrer det daglige vedr. 
økonomien, bl.a. kontingentopkræv-
ning, opkrævning af sponsorater, beta-
ling af fakturaer, løn samt bogføringen. 
Har du spørgsmål vedr. Skive Golf-
klub så kontakt Sekretariatet. Service 
til vore gæster og medlemmer har 1. 
prioritet.
På vores hjemmeside www.skivegolf-
klub.dk kan du se kontorets åbnings-
tider. Kontoret kan kontaktes på tele-
fon 97 52 44 09 eller på mail kontor@
skivegolfklub.dk. Mailadresser til alle 
bestyrelsesmedlemmer findes også på 
hjemmesiden.  

Årsmærker 2016 
Årstalsmærker for 2016 kan hentes på 
sekretariatet, når kontingent for sæso-
nen 2016 er betalt.     I Skive Golfklub 
skal der ikke betales indskud. 
Kontingentsatser 2016. 
Bambino  Kr.     300,00
Junior 7 – 18 år  Kr.     895,00 
Ung-senior  Kr.  1.995,00
Senior   Kr.  5.295,00
Ægtepar (forudsat samme adresse) 
                                       Kr.  9.990,00
Flex medlem  Kr.     995,00
Lang distance  Kr.  2.700,00
Passiv   Kr.     300,00
Alle priser er incl. brug af træningsbol-
de.

Nye Medlemmer 2016
Skulle man have fået lyst til at begynde 
at spille golf, starter man som prøve-
medlem. Har man tidligere været i en 
anden golfklub og ønsker at indmelde 
sig i Skive Golfklub, skal der udfyldes 

Leje af Golfbil
Klubben råder over 3 golfbiler til udlej-
ning. Ønsker du at bestille en golfbil 
gøres det på Golfbox samtidig med 
tidsbestilling. I tidsbestillingsvinduet er 
der nu en ekstra knap ”TILFØJ EKS-
TRA”
Tryk på denne og vælg hvilken spiller 
i bolden der skal have bilen, tryk TIL-
FØJ og OK. 
Du har nu bestilt en golfbil. Er der in-
gen ledig i det ønskede tidsrum, vil det 
ikke være muligt at bestille. Pris pr run-
de for medlemmer er kr. 200,00. Gæ-
ster kr. 250,00. 
Nøglen afhentes på kontoret eller i 
cafe. Er der ikke åbent, aftales det på 
forhånd med Pernille hvor nøglen lig-
ger. 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 ube-
grænset brug. Det koster kr. 750,00 pr. 
måned og aftales og betales på kon-
toret. Ved leje på månedsbasis skal 
der stadig bestilles golfbil i Golfbox.                                                

Greenfee Aftaler                                            
Greenfee prisen i 2016 for 18 huller 
gældende på alle ugens dage er kr. 
250,00 for seniorer og kr. 350,00 for 
Flex Medlemmer. I 2016 har Skive 
Golfklub indgået greenfee aftaler med 
mere end 30 klubber, der gælder alle 
ugens dage. Se mere på vores hjem-
meside. Der er selvfølgelig gratis træ-
ningsbolde når man er gæst i Skive 
Golfklub. Derudover deltager Skive 
Golfklub i den Midtjyske kr. 50 rabat-
ordning. Liste med samarbejdsklubber 
forefindes i Klubhuset eller på hjem-
mesiden.

Probox                Skive golfklub 
2014 anskaffede Skive en Probox24, 
der står uden for kontoret. 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 Golfbox, gerne i god tid.

Sekretariatet



Skive Golfklub 2016 Bestyrelse og personale

Gert Hansen
Mob. 30267505
Mail formand@skivegolfklub.dk

 Årsskrift Skive Golfklub

Niels Rødsgaard
Mob. 30267505
Mail sponsor@skivegolfklub.dk

Palle Nielsen
Mob. 31209261
Mail kasserer@skivegolfklub.dk

NæstformandFormand Kasserer

Lars Trustrp
Mob. 30552285
Mail junior@skivegolfklub.dk

Eva Jensen
Mob. 40457078
Mail turnering@skivegolfklub.dk

Vagn Ramsdahl
Mob. 20485356
Mail begynder@skivegolfklub.dk

TurneringUngdom Begyndere

Niels Falkenberg
Mob. 60546739
Mail bane@skivegolfklub.dk

Pernille Aggerholm
Tlf. 97524409
Mail kontor@skivegolfklub.dk

Anders Jespersen
Mob. 40550986
Mail kontor@skivegolfklub.dk

SekretærBane Pedel

Max Palshøj
Mob. 30669862
greenkeeper@skivegolfklub.dk

Vagn Klaus Kobberø

Greenkeeper AssistentGreenkeeper Greenkeeper Elev



Skive Golfklub
Sæson 2016 

Vi starter 2016 med nyt logo
Bestyrelsen har valgt at friske det grafiske udtryk op så det bliver tidssvaren-
de. Det nye logo vil løbende blive indført for at reducere omkostningen.

Der kommer også en nyt klubtøj
Igennem årene har der været et meget stort antal af spillepoloer, ikke bare far-
verne har været meget forskellige, men især kvaliteten har været meget svin-
gende. Vi har derfor fundet en farve og et design som vil blive brugt fremover.

Vi har indgået en aftale med Mads Iversen som vil lagerføre tøjet i et rimeligt 
omfang og ellers samle bestillinger over en periode for senere levering. Der 
bliver to priser tøjet, hvor spillere på hold i Skive Golfklub regi få en større 
rabat. Vi har valgt polo fra FootJoy, bukser og windbraker fra Nike.

 Årsskrift Skive Golfklub

Spar Nord 
forlænger 
sponsorafta-
le med 3 år
Skive Golfklub og Spar Nord indgik 
en ny 3 årig sponsoraftale kort før 
generalforsamlingen. Et nyt tiltag i 
forbindelse med den nye aftale er 
at Spar Nord vil honorere golfklub-
ben for alle henvisninger som re-
sulterer i et møde med banken. Vi 
håber meget at alle medlemmer vil 
støtte klubben med så mange hen-
visninger til banken som muligt.

Billedtekst



KCL · SKYTTEVEJ 12 - 14 · 7800 SKIVE · WWW.KCLIMFJORD.DK

• Familiecafé Plask
• 28 grader varmt bølgebassin
• 34 grader varmtvandsbassin
• 38 grader varm spa pool             
• Stor vandrutsjebane med lyseffekter
• 50x21 meter svømmebassin
• 30 grader varmt middelhavsklima
• Solarier
• Sauna
• Motionscenter

Kæmpe
rutsjebane
med vilde
lyseffekter

KCL BADELAND
Van(d)vittige oplevelser i ...

FRI TRÆNING 
OG HOLD FOR

299,-
*

STUD. ELLER 
PENSIONIST

KUN

249,-

KCL MOTION
Kom i form til golfsæsonen i ...

*ved tilmelding til PBS. 

Med et medlemskort til KCL Motion, har du også fri adgang til badeland med 
sauna, spabad, varmvands- og bølgebassin. 

I KCL Motion er der altid gratis oprettelse og du kan samtidig sætte dit 
abonnement i bero for 0,-. 

FÅ ”HOLE-IN-ONE” MED DANA
At være selvstændig erhvervsdrivende kræver drømme, vilje, energi og ikke 
mindst mod. Der er ingen, der kan fortælle, om du lykkes, før du er lykkedes 
- men vi kan hjælpe dig på vej til ”hole-in-one”. 

4 GRUNDE TIL AT VÆLGE DANA
1. Dine ansatte er ikke medlem hos os
2. Vi har udelukkende fokus på dig som selvstændig
3. Vi har 40 års erfaring i rådgivning af selvstændige
4. Vi kommer til dig - hvis du vil vide mere om os

A-KASSEN UDELUKKENDE FOR SELVSTÆNDIGE

Kontakt os på: www.dana.dk/golf eller på telefon 70 21 75 75



Generalforsamling
November 2015

Skive Golfklub afholdte
generalforsamling tirsdag
den 22. oktober 2015 i
Spar Nords kantine med
deltagelse af 120 med-
lemmer.

Bestyrelsens beretning er
fordelt udover årsskriftet.

Bestyrelsen
Den nuværende bestyrelse blev konstitueret kort efter generalforsamlingen og har
siden arbejdet som en homogen gruppe det sidste år, der har været afholdt be-
styrelsesmøder med ca. 4 ugers mellemrum. De enkelte bestyrelsesmedlemmer 
har som tidligere haft deres egne ansvarsområder og udvalg. Formanden har ikke 
været en del af de enkelte udvalg.

Der er dog et punkt hvor bestyrelsen har fejlet, det er på den løbende information.
Kort nyt er blevet til sjældent nyt og hjemmesiden er ikke blevet brugt nær så flittigt
som den burde. Et nyt tiltag er dog sat i værk, Facebook er kommet på forsiden af
hjemmesiden, så alle også uden at være medlem af Facebook eller Skive Golfklub
på Facebook kan følge med i de løbende opdateringer. Vi kommer nok at udvide
brugen af hurtige opdateringer ved hjælp af Facebook og Twitter og med tiden vil 
de fleste nyheder komme denne vej, vi vil dog forsøge at samle informationerne 
på forsiden af hjemmesiden så alle kan følge med.

Vi vil finde enkelte opgaver som i dag varetages af kontoret og lægge disse ud til
frivillige for at frigøre noget af kontorets tid, så Pernille fremover kan komme lidt 
tættere på den daglige drift og få til opgave at sørge for noget mere løbende in-
formation.

 Årsskrift Skive Golfklub
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Tirsdagspigerne
Tirsdagspigerne er en ”Klub i klubben”, hvor alle piger er velkomne i vores 
fællesskab. Vi spiller hver tirsdag (9 eller 18 huller) med start mellem 16 og 
17 fra april til oktober.

Tilmelding sker via Golfbox senest søndag kl. 18, hvor der også er mulighed 
for at ønske en sen start for de piger, der har sent fri fra arbejde. Turnerings-
ledelsen tilstræber altid, at alle flights har nogenlunde samme HCP (sammen-
lagt), for at få en bedre afvikling af spillet. Nogle gange ved afbud er dette dog 
ikke muligt.

Tirsdagspigerne er for piger i alle aldre i SGK, som kan lide at spille golf med 
forskellige andre piger, og som også kan lide at være en del af det hyggelige 
sociale samvær, som vi har i Tirsdagspigerne – her er alle velkomne.

I løbet af sæsonen har vi ca. 7 tirsdage, hvor vi efter 9 hullers golf samles om 
fællesspisning og præmieoverrækkelse for de turneringer, der er spillet siden 
sidste præmieoverrækkelse. Vi har altid præmier i 2 rækker.

3-kant turneringer mod Harrevig og Morsø -én på hver bane i sæsonen. Det 
er altid hyggelige og sjove turneringer, hvor vi spiser og hygger os sammen 
efter spillet. Udover individuelle præmier spiller vi om  trofæet for sæsonens 
sammenlagte vinder. Trofæet har været i SGK de sidste mange år, så vi må 
kæmpe om, at dette ikke skal ændres!!

Den sidste tirsdag i august drager vi med bus på udflugt til en anden golfbane. 
Vi starter med morgenmad, spiller det sjove rævespil og slutter af med en sen 
frokost og meget fine præmier. 

Sidst på sæsonen spiller vi årets vigtigste turnering – nemlig TI-TO-matchen, 
hvor vi dyster mod Torsdagsherrerne om farven på papegøjens hue og håne-
retten for hele næste år!!

 Årsskrift Skive Golfklub

Hvad får du 
så ud af at 
spille med 
Tirsdagspi-
gerne?
Du kommer med i et uhøjtideligt 
fællesskab omkring det at spille 
golf..

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

Du lærer en masse golfpiger 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.

Frem for alt får du nogle herlige 
aftener, hvor du er aktiv sammen 
med andre golfglade piger – og det 
giver rigtig god energi..

Kom og vær med
Hvad skal du gøre nu??

Indbetale 250,00 kr på konto i Spar-
Nord: 8502 2680003029
Venlig hilsen
Tirsdagspigerne

Spisning



Generalforsamling
november 2015

Skive Golfklub afholdte
generalforsamling tirsdag
den 22. oktober 2015 i
Spar Nords kantine med
deltagelse af 120 med-
lemmer.

Bestyrelsens beretning er
fordelt udover årsskriftet.

En dag ved hul 19

Bestyrelsen
Uanset hvilken statistik vi kigger på så er der nedgang i antallet af medlemmer, 
det gælder ikke bare Skive Golfklub, men alle klubber i Skive. Tager vi tallene fra 
DIF så toppede vi i 2012 med 981 medlemmer. Den sidste opgørelse fra DGU (det 
er ikke 100 % samme opgørelse som DIF) så ender vi på 871, et frafald på 110 
medlemmer, en udvikling som bestyrelsen ser med bekymring på. Der er langt til 
de glade dage hvor vi havde mere end 100 begyndere og et frafald på 75, det ene-
ste der er konstant her er antallet af frafaldne. Det er ingen trøst at det går værre 
andre steder eller at dette er en trend som rammer alle foreninger i en tid hvor 
fysiskudfoldelse nu sker mere på individuelt plan i form af bla. løb og cykling og i 
motionscenteret kl. 06:00 om morgenen. Vi kommer lidt senere ind på indsatsen 
for at tiltrække juniorer, på seniorsiden er der kun en ting der virker med sikkerhed, 
det er når medlemmer overtaler familie og venner til at prøve golfen, her er hver-
veprocenten høj. Fra bestyrelsen kan vi kun opfordre endnu flere til at tage familie 
og venner med ud på banen i forbindelse med golfens dag og de andre åbent hus 
arrangementer vi kører i løbet af året. Passer disse datoer ikke så kontakt Vagn 
Ramsdahl og aftal en tid der passer, vi har altid tid.
Vi har i bestyrelsen en debat om hvilke aktiviteter vi kan tilføje for at komme tilbage 
og nærme os 1.000 medlemmer, et tal på 750 fuldtid, 100 junior og 150 flex vil 
være et godt mål og vil kunne sikre at vi kan holde prisen nede og kvaliteten oppe. 
Vi er meget opmærksomme på at netop prisen er et vigtigt parameter og har derfor 
besluttet at holde kontingentet for 2016 uændret i forhold til 2015, i slutningen af 
sidste år satte vi endda prisen for junior og ungsenior ned.
Skive Golfklub er også en arbejdsplads og her er vi meget tilfredse med at have 
gode og stabile folk ansat på alle poster, vi har en meget lav, eller ingen udskift-
ning i personalet, vi ser det som et tegn på tilfredshed og kan ikke nævne for tit at 
den er gensidig.

 Årsskrift Skive Golfklub



Gør det nemt at 
vælge kvalitet.
Kig efter Moland-navnet.
Ganske enkelt.

www.moland.biz

Computer problemer?
- Vi kan hjælpe dig!

Elskjærbakken 7  .  7800 Skive
Tlf: 97514451

From Binder to Consumer...
Dipak A/S holder til i Skive og er en af Danmarks 

største lettershop-virksomheder. Fleksibilitet, kvalitet 

og leveringssikkerhed er en selvfølge hos os.

Arbejdsområderne er følgende:

 ·  Plast- og papirkuvertering, foliepakning og adressering af blade, 

magasiner, brochurer, breve og reklamer m.m.

 ·  Pakning af bøger og kataloger for bogklubber og virksomheder

 ·  Databasebehandling, inkjet-, voks-, label- og laserprintning

 ·  Abonnementsstyring

 ·  Manuelle opgaver inden og uden for den grafiske branche

 ·  Lagerhotel

Frisenborgvej 19

7800 Skive 

Tlf.:  +45 9614 3333 

Fax: +45 9614 3334 

dipak@dipak.dk

www.dipak.dk
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·	 Klæbebinding	af	kataloger	og	magasiner
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Skive Golfklub afholdte
generalforsamling tirsdag
den 22. oktober 2015 i
Spar Nords kantine med
deltagelse af 120 med-
lemmer.

Bestyrelsens beretning er
fordelt udover årsskriftet.

Vindere Volvo Turnering

Spillet
Business as usual kunne man fristes til at sige og så alligevel vel ikke. 
Det er fantastik at se klubbens medlemmer og deres lyst til at spille golf, ikke bare 
på bane i Skive men i særdeleshed også i de andre fritspilsklubber. Skive har 
den største tilmelding til fritspil og er den klub der bruger ordningen mest. 59 % af 
medlemmerne i Skive er medlem af ordningen, Skive noterede sig for 35 % af de 
spillede runder i årets første 9 måneder. At Skive så kun modtog 7 % af gæsterne 
i samme periode, mod 24 % i Hvalpsund er så en anden sag.
Lysten til at spille ses tydeligt hver onsdag hvor der møder op til 100 deltagere i 
seniorturneringen, den ses næsten hver morgen hvor en gruppe herrer mødes, 
tirsdag og torsdag kommer så en anden gruppe uge efter uge. Er banen til at spille 
på, så er der spillere på banen.
Vi genindførte fællestræning i 2015, at dømme ud fra tilmeldingerne så er dette 
blevet godt modtaget, der er også enkelte som må have set en god udvikling i de-
res golf, et tiltag vi fortsætter i 2016, måske mere opdelt og med flere tidspunkter 
som en mulighed.
Der har i årets løb været afhold 6 turneringer alle med pæn tilslutning, højdesco-
ren er åbningsturneringen med 115 deltagere. Antallet af turneringer og hvornår 
disse afholdes er til evig debat, der bliver afholdt for få – for mange, men de bliver 
alle holdt på de forkerte tidspunkter hvis man levede en lille gallup på turneringer. 
Bestyrelsen vil fortsat forsøge efter bedste evne at dele sol og vind lige også frem-
adrettet. Det er her værd at nævne at afholdelse af turneringer giver klubben en 
indtægt på mere end 35.000,- om året.
Vi har i flere år forsøgt at få klubmesterskabet til at være et tilløbsstykke, desværre 
uden held. I år forsøgte vi så med at indlægge et stableford mesterskab og med 73 
deltagere så vil vi helt sikkert gentage dette til næste år, måske også afviklet over 
to runder. Vi bestemmer selv at kalde det et mesterskab og ingen skal nedvurdere 
titlen eller deltagerne.
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Afslutning 

Torsdagsherrer
Formålet med klubben er at øge det kammeratlige og sociale samvær blandt 
golfklubbens mandlige medlemmer. Målet er at øge antallet af medlemmer 
og gøre Torsdagsherrerne til en frisk klub i klubben. Kender du nogen som 
ikke er med endnu, så hjælp os med at udbrede kendskabet til Torsdags-
herrerne. Alle der er fyldt 18 år er velkomne. Det gælder nytilkomne til Skive 
Golfklub men også begyndere, der har spillet sig ned i et handicap der gør, 
at 18 huller kan spilles på lige godt fire timer. Har du lyst, kan du deltage 
uforpligtende torsdag d. 21. april, hvor der er frit spil i herreklubben. 
 
Som det fremgår af navnet er klubben for mandlige medlemmer af Skive GK, 
og vi spiller hver torsdag i sæsonen med start kl. 16.15 (vær opmærksom 
på, at spil i start og slut kan begynde kl. 16.00 – check Golfbox). Vi afholder 
skiftende turneringer i løbet af året og mødes efter runden i klubhuset til 
socialt samvær. 
 
Hvert år spilles om Order of Merits. De 8 bedste 18-hullers runder tæller til 
Order of Merits. Hædring af årets spiller i forbindelse med afslutningen.  
 
Både A og B-rækken spiller slagspil et antal gange i løbet af sæsonen.
I år har vi 5 fællesspisninger inkl. årsafslutningen med uddeling af præmier 
for de afviklede runder siden sidste spisning. For at modtage sine præmier, 
er det vigtigt at man møder op til vores spisninger. Nøjagtige datoer fremgår 
af Torsdagsherrernes kalender. Herudover er der spisning i forbindelse med 
vores udflugter samt trekantsturneringerne (se kalender). 
 
Én til to gange om året drager vi på udflugt for at udfordre hinanden på 
fremmede baner, disse bliver typisk afholdt en lørdag. Hvis deltagerantallet 
er tilstrækkeligt afgår vi med bus fra P-pladsen ved Kvickly. 
 
Torsdagsherrerne deltager p.t. i én trekantsturnering:  
Skive GK - Harre Vig GK - Morsø GK, hvor vi spiller én gang hvert sted i 
løbet af sæsonen.
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Medlem
Prisen for medlemskab er kr. 400,-
. For at deltage i præmieuddelin-
gen er det en forudsætning, at der 
er betalt for medlemsgebyr. Dette 
betyder ikke, at vi udelukker an-
dre fra at tage med på en runde 
sammen med herrerne torsdag ef-
termiddag. Vi har dog valgt at op-
kræve kr. 50.- for deltagelse heri.  
Vi foretrækker, at medlemsgeby-
ret indbetales på vores konto hos: 
Spar Nord Reg. nr. 8500 konto 271-
56-03430 eller mobilpay 60 17 36 
71. Kan også betales kontant til be-
styrelsen inden spillet starter.

Slap Line

Tito
Årets måske vigtigste turnering, 
TI-TO turneringen afholdes i sen-
sommeren. Denne dag spiller vi 
mod damerne fra Tirsdagspigerne. 
Du har måske set, at der hænger 
en papegøje i klubhuset? Farven 
på huen indikerer, hvem der vandt 
det foregående år. I år afholdes 
turneringen d. 6. september.

Sæsonstart
Vi starter skærtorsdag med pre-
start kl. 10.00 
Forårets spil med efterfølgende 
spisning bliver derpå d. 7/4 – 9 
huller med start kl. 16.15. 



Klar til at teste?  
booK en prøveKørsel  

på volvocars.dK

Model v60
ydelse 120-245 HK
energiKlasse A - D

Forbrug 27,0-15,6 KM/l

Co2 98-149 g/KM

volvocars.dk

Med de nye lavere bilafgifter er det blevet markant mere attraktivt at nyde volvos skandinaviske kvaliteter. 
check-in på volvocars.dk og se den nye attraktive beskatning på din volvo favorit.

volvo v60 vejl. beskatning fra kr. 346.833 

i volvo business line-modellerne er følgende udstyr bl.a. standard:  
 City Safety*      Aktive xenon forlygter      Fartpilot      LED-kørelys med lyssensor    

  Sensus Connect High Performance med Bluetooth      Parkeringssensor, bag    

den viste model er forsynet med ekstraudstyr. beskatningspris er for Volvo V60 d2 eco, man. inkl. levering. der tages forbehold for prisændringer og trykfejl. *Kollisionsforebyggende teknologi.

Volvo v60.  
Mindre afgift – mere bil

Holstebro
Nørrebrogade 50
Tlf. 97 42 26 66

Volvo service

Skive
Viborgvej 2
Tlf. 97 52 25 55

Volvo service

Viborg
Lundvej 1
Tlf. 86 62 44 44

Volvo salg og service

Bridge-kalender 2016
(for medlemmer af Skive Golfklub)

• FRE 02 SEP kl. 08.30 Golf & Bridge Turnering
• FRE 30 SEP kl. 16.45 Hyggebridge 
• FRE 28 OKT kl. 16.45 Hyggebridge 
• FRE 25 NOV kl. 16.45 Hyggebridge 
• FRE 30 DEC kl. 14.45 Hyggebridge/Nytårsbridge

Med forbehold for ændringer.

Vidste du, at:

Bridgespillerne har foræret Skive Golfklub en hængepil til 
plantning på den lille ø mellem hul 6 og 17



B E MÆ R K : 
GOLF SMITTER!

Vær opmærksom, når du er i nærheden af en golfspiller. 
Du risikerer at blive smittet med længslen efter et par 
timer på veltrimmet grønt græs, jagten på det perfekte 
slag og masser af frisk luft i godt selskab.

Torsdagsherrer
Torsdagsherrerne anvender Golfbox til registrering af alle turneringer. Til-
melding til turneringer skal derfor ske i Golfbox. Tilmelding skal ske senest 
tirsdag inden kl. 18:00, men du opfordres til at tilmelde dig så tidligt som 
muligt. Husk, at du ved onlinetilmelding kan gøre opmærksom på, om du vil 
starte tidligt (Kl. 16:15), sent (Kl. 16:35) eller om det er underordnet. Startli-
ste tilstræbes at være tilgængelig i Golfbox onsdag aften.
De af turneringslederen etablerede startlister skal respekteres. Der laves 
ikke flere hold på selve spilledagen, og det er ikke muligt at ændre starthul. 
Dette betyder, at medlemmer, der ikke er meldt til via Golfbox kun kan spille, 
hvis der er ledige pladser på eksisterende hold. Dvs. at 3 bolde ”fyldes” op. 
 
Vi har tidlig start om torsdagen fra hul 1 kl. 16:15 og 16:25, hul 2 (16:15 og 
25), osv. hul 3, hul 5 og evt. hul 6, hvis vi er mange. Vi har tillige sen start fra 
hul 1 (kl. 16:35). Hold øje med din starttid på Golfbox. 
 
Vi er ikke på Europaturen! Vi spiller ”ready golf”, dvs. at man vurderer kølle-
valg på vej til bolden. Den spiller, der når sin bold først, spiller først, såfremt 
det ikke er til gene eller fare for andre spillere. Hjælp hinanden med at rive i 
bunkers. Alle vores 18 hullers runder er regulerende. 
 
Vi ser frem til en ny og spændende sæson, hvor der vil blive forsøgt lidt nyt 
og gammelt. Vi vil forsøge at holde Torsdagsherrernes hjemmeside opdate-
ret med relevant information.  
 
Vel mødt !
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Billedtekst

Rævevej 5, 7800 Skive
T: +45 9752 8500
www.tbsas.dk
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Skive Golfklub afholdte
generalforsamling tirsdag
den 22. oktober 2015 i
Spar Nords kantine med
deltagelse af 120 med-
lemmer.

Bestyrelsens beretning er
fordelt udover årsskriftet.

Klargøring

Frivillige
Vores største aktiv er vores medlemmer, uden dem ville der ikke være nogen klub, 
men her tænker vi ikke bare selve medlemskabet, men den store frivillighed der 
findes i klubben. På et hvert givent tidspunkt kan vi liste 100 der står klar til at hjæl-
pe med stort og småt, to helt store begivenheder er den første arbejdsdag i foråret 
og uge 28. Men også udenfor disse to sker der en masse ting, som måske er lidt 
skjulte for dem som ikke deltager i arbejdet. Vi vil meget gerne udvide brugen af 
frivillige i autonome grupper, i dag har vi områder som baneservice, frit spil og 
regionsgolf som ikke kræver meget af bestyrelsens tid. Nye områder kunne være:
Maskinpark Service, kan vi finde et par mekanikere og nogle hjælpere ville denne 
gruppe i vinterens løb kunne udføre service og reparation på alle vores maskiner 
så de er klar til den nye sæson, klubben ville spare penge på indkøbt service og 
kunne nok beholde de enkelte maskiner lidt længere.

Park Service, der findes efterhånden en del skov på banen som nemt kunne bruge 
en løbende pasning og nyplantning, her kan vi måske finde et par medlemmer 
med erfaring som sammen med nogle grønne hænder kunne udføre et vigtigt 
stykke arbejde her.

Kontor Service, her vil vi gerne finde nogle af de opgaver som hører under katego-
rien, det skal bare gøres. En kontoruddannet eller to ville kunne gøre underværker 
og frigøre noget tid for kontoret.
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Stor Donation 

Sparvest Fonden
Klubben ansøgte i efteråret 2015 Spar Vest Fonden om tilskud til ombyg-
ning af klubhus Fonden vendte tilbage med et positivt svar med et tilsagn på 
275.000,- plus moms. Spar Vest Bank har i mange år været hovedsponsor i 
Skive Golfklub og det varmer at fonden bag banken fortsætter med at støtte 
klubben. En stor tak til Spar Vest Fonden.
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Klubturnerin-
ger
Jeg vil gerne indlede denne status 
af turneringsåret 2015 med at sige 
mange tak til sponsorer, turnerings-
ledere og turneringshjælpere. Uden 
jeres støtte og hjælp ville der ikke 
være klubturneringer i SGK. 

I golf sæsonen 2015 har der igen-
nem snit været 80 deltager til alle 
turneringer, hvilken vi må sige er 
ok. Dog ikke så godt som for 5 år 
siden, hvor man skulle skynde at 
melde sig til for at kunne deltage. 
Vi har i bestyrelsen diskuteret, hvad 
årsagen til denne manglende lyst 
til at deltage i klubturneringer er. I 
golf spilleren i centrum er nogle af 
kommentarerne at der har været 
for mange lørdag eftermiddag og 
at der føles et vist pres for, at man 
skal spise efter turneringerne.

I turneringsåret 2016 vil mange af 
turneringerne blive afholdt enten 
lørdag eller søndag formiddag med 
gun start omkring kl. 10. Dog afhol-
des vin og ost lørdag eftermiddag. 
Spisningen er ment som et socialt 
arrangement, hvor man kan del-
tage, hvis man har tid og lyst til at 
være sammen med sine medspille-
re fra SKG.  

Billedtekst
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Er det så let?

Begyndere
Der har været afholdt åbent hus i forbindelse med Golfens dag og spil med en ven 
i foråret samt endnu et åbent hus lige efter sommerferien.

Dette har betydet at 52 nye er startet op i løbet af året og glædeligt at kun fire har 
meldt sig ud til sæsonen 2016, to af disse grundet fraflytning fra Skive. Det er er 
også glædeligt at gennemsnitsalderen er dalet, det betyder at vi kan så frem til 
rigtig mange år sammen med vores nye medlemmer.

I foråret 2015 udsendte vi spørgeskemaer til alle nybegyndere fra 2014 for at høre 
meninger om at være nyt medlem i SGK.

Efter nærlæsning af de indkomne svar fra disse er der som et nyt tiltag afholdt 
fællestræning for nybegyndere med handicap over 36 herunder også for nybe-
gyndere fra 2014. Med ganske stor tilslutning og stor tilfredshed. Da vi ved, at det 
kan tage to år før en nygolfer har fået helt fat, vil vi fortsætte med fællestræning 
det kommende år.

Som tidligere år er der afholdt kaffeturneringer og turnering for spillere med han-
dicap over 36.

Som afslutning på sæsonen 2015 blev afholdt turnering for nybegyndere fra 2014 
og 2015.
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Bambino
Bambino har ligesom de øvrige år, haft Kim Pedersen som træner.  Jan 
Strøm Sørensen har stået for den overordnede planlægning samt været 
afløser for Kim.

Der har i 2015 været et flot fremmøde, og en fremgang set over til den sidste 
halvdel af året før, men vi skal gøre en indsats for at kunne opretholde en 
Bambino træning som vi er vant til i SGK.

Stemningen er som altid når de mødes helt i top, med mange glade børn. 
Specielt når der spilles rundgolf. Puttetagfat, ”ram skiven” og ”vælte flasker” 
er dog også store hits.

Kender I ikke øvelserne, er det bare at kigge forbi til foråret til Bambino. 
Kim er en fantastisk person til de unge mennesker og rigtig god til at aktivere 
også de lidt mindre børn, så det er bare med at få de små poder af sted – 
også i 2016.

Vi vil i 2016 få Mads Iversen til at komme til Bambino træning en gang i 
mellem, for at lære specielt de lidt ældre børn lidt 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 
søndag 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 spidsen for dette og tak til forældrene, der altid er 
gode til at hjælpe til.
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Klubmester-
skabet

Til klubmesterskabet 2015 havde 
bestyrelsen et ønske om at flere 
skulle deltage i klubmesterskabet, 
da det egentligt er ”årets turnering”. 
For at få flere til at deltage afhold-
te vi Stableford klubmesterskabet, 
hvilket også resulterede i en stor 
deltager antal, som var med til at 
give liv til klubmesterskaberne. Tur-
neringen vil blive gentaget i 2016 
med et håb om at flere vil deltage 
både i det almindelige klubmester-
skab, samt også i stableford me-
sterskabet.

Jeg ser frem til den kommende sæ-
son og håber, at der er mange som 
ønsker at deltage i årets klubturne-
ringer.

Eva Jensen
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Pokalsamlerne

Ungdom
Bestyrelsen glæder sig over at der fortsat er en god udvikling af ungdomsspillere 
og at en stor af disse er meget aktive omkring deres golf. Der er god søgning til 
træning og ikke mindst turneringer. Igen i år er det lykkes for ungdommen i Skive 
at markere sig i distrikt 1 med følgende placeringer:

• Guld til holdet der spillede 9 hullers turnering i Finalen
• Bronze til holdet på 18 huller i Finalen
• Derudover var Skive repræsenteret i JDT videregående Supercup, med 2 

spillere i U 16 og en i U19

Afdelingen med junior og ungdom er ikke bare i fremgang med hensyn til med-
lemmer, men i særdeleshed med hensyn til aktivitet. Bestyrelsen valgte at sætte 
prisen på junior og ungsenior ned i forbindelse med budgetlægningen for 2015, 
vi tror ikke at tilgangen alene kan tilskrives dette for juniorer, men helt klart for 
ungseniorer, som nu også gælder for dem under uddannelse efter man er fyldt 
25.
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Skole
I 2016 vil klubben indlede et forsøg med golf i skolen under Skive DNA, her 
vil elever 5-6 klassetrin gennemføre et forløb på nok 6 uger, med opnåelse af 
det grønne kort i golf som mål, undervisningen vil foregå både på skolen og på 
golfbanen. Vi har tidligere haft mange klasser på besøg nogle få timer, men uden 
den store effekt, besøget blev mere set som et afbræk i lang og kedelig dag. Vo-
res forventning ved at fastholde eleverne over en længere periode er at vi kan nå 
uddanne dem ordentligt og efterfølgende fastholde dem. Alle der gennemfører 
teori og praksis vil blive tilbudt et gratis medlemskab for resten af året. 

Vi vil også få golf på skemaet som valgfag i de større klasser, her arbejder vi 
sammen med ungdomsskolen og starter det første hold efter sommerferien.



På Udebane

Ungdom
I ungdomsafdelingen lægger vi stor vægt på både det sportslige, og det so-
ciale, hvor der både er plads til hygge og sjov samt godt golfspil. Ungdoms 
truppen i Skive Golfklub er fantastiske, de er ikke kun dygtige golfspillere, 
men har også et sammenhold som er unikt. Til træning og de sammenkom-
ster vi har, er der stor deltagelse, hvor hver enkelt bidrager positivt, både på 
det sportslige niveau, men ligeså vigtigt på det sociale.

Ungdomstruppen har deltaget i en del turneringer i 2015. Kredsturneringer-
ne er for alle spillere, og der hvor vi har satset mest samt turneringen hvor vi 
har kunnet samle de fleste spillere. Kredsturneringen giver mulighed for at 
spille par 3 banen – 9 hullers eller 18 hullers turnering afhængig af hcp og 
turneringserfaring. I både 9 og 18 hullers turneringen, vandt vi i kredsen og 
gik videre til Regionsfinalen. Regionsfinalen blev spillet på Morsø’s anlæg, 
hvor vi mødte de andre vinder af deres kreds.

Banen på Mors, havde alle spillet mange gange, så vi benyttede aftenen før 
finalen til hygge. Vi samlede alle unge der havde deltaget i Kredsturneringen 
til Bowling og Grill, det blev en rigtig hyggelig aften, med masser af historier 
og grin. Finalen på Mors blev spillet i den værst tænkelig tåge, igennem alle 
de første 6-7 huller, var tågen så tæt, at der skulle være ekstra langt mellem 
boldene, men heldigvis lettede tågen på de sidste 9 huller, og den sidste del 
af de øvrige matcher, så vi kunne følge den spændende match. Vi kunne 
hurtig se vores 9 hullers match, ville vinde, da stort set alle SGK spillere var 
bedst på deres flight. Det var andet år i træk de vandt Guld.

Efter som 18 hullers spillerne kom ind og havde spillet rigtig godt, kunne vi 
se to hold komme ind med meget store score, speciel Ålborg var overlegent, 
de 4 bedste score ud af de 6 deltager, lavede 40 point i snit, de havde en 
hcp. 3 spiller der gik rundt i -2 = 42 point, så må man sige det er fortjent at 
vinde. Men alt i alt en super indsats af de unge mennesker og en Bronze 
medalje. De har de seneste 2 år vundet Guld i Finalen. Det blev en fanta-
stisk weekend Stort tillykke 
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Baneudvalg
Det er med en vis tilfredshed vi 
kigger tilbage på 2015. Der er fore-
taget en del ændringer på banen, 
og de er tilsyneladende blevet godt 
modtaget. Vi har fået 3 nye tee-ste-
der, som vi synes præsenterer sig 
flot, og det nye ”waste-area” på hul 
9 er endelig blevet lavet, hvilket har 
medført betydelig færre bolde ”out 
of bounce” på netop dette hul.Der 
blev også foretaget en kraftig re-
duktion af ”heavy-rough”-områder-
ne forinden vort traditionelle ”uge-
28” arrangement, - til stor glæde for 
mange golfspillere. Der faldt også i 
årets løb dejligt mange positive til-
kendegivelser m.h.t. green-keeper-
nes trimning og vedligeholdelse af 
banen. Det har været dejligt at se 
og høre så mange tilfredse gæster 
på banen.

Vi har selvfølgelig også planer for 
2016. Der er et generelt ønske 
om at fjerne ”heavy-rough” over-
alt, hvor det er muligt, således, at 
de eneste steder, hvor vi bevarer 
”heavy-rough” en vil være der, hvor 
områderne betragtes som naturlige 
afgrænsninger for de enkelte huller. 
Samme problematik gør sig gæl-
dende for de meget tætte områder 
med større træer. Her vil vi forsøge 
med en hensigtsmæssig udtynding, 
samtidig med en opstamning af de 
resterende træer. Dette vil bevirke, 
at generne ved disse områder fort-
sat er til stede, men mulighederne 
for at finde sin bold og således spil-
le videre, bliver betydelig forøget, 
med en mere glidende spil-rytme til 
følge.
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Karakterbog

Golfspilleren i Centrum
Vi har fra årets start været en del af Golf Spilleren i Centrum som er et analy-
seværktøj udviklet af DGU. De fleste medlemmer og gæster har i årets løb fået 
en invitation til at kommentere alt omkring Skive Golfklub i et spørgeskema som 
udsendes 3 gange om året til medlemmer og indenfor 3 uger til gæster. Vi har nu 
i 2015 fået dannet en reference som vi kan måle os imod i 2016
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CONTROL YOUR 
INDOOR CLIMATE

ELEKTRONIKKØLING       AFFUGTNING       VENTILATION       MOBIL VARME OG KØLING

Få et godt indeklima med boligventilation fra Dantherm

•   Montage på loft eller væg

•   Op til 95% varmegenvinding

•   Opfylder BR15

•   Lydsvag og økonomisk i drift

•   Flot og funktionel fjernbetjening

•   Landsdækkende serviceorganisation

www.dantherm.com



Golflejr

Ungdom
De unge spilere der sidste år var med til at vinde finalen i Kredsturneringen 
på 9 huller, var inviteret med til deltagelse i Stjernegolf. Stjernegolf er et 
årligt arrangement, der har til formål at samle penge ind til syge børn. Golf-
spillere der er inviteret er alle kendis fra sports verdenen – skuespillere og 
lignende. Vores deltagelse bestod i at gå caddy for en kendt og dagen inden 
selv spille 9 huller på banen i konkurrence med de øvrige kredsvindere i 
Danmark. Dette års Stjernegolf blev afholdt på Himmerland Golf bane, og 
de unge gik blandt andet caddy for Tom Kristensen Le-man vinder gennem 
mange år. 

JDT hvor Skive også var repræsenteret i den videre deltagelse om guldet. 
Klarede Skive sig også rigtig flot, det blev henholdsvis til 3. plads i U-16 og 
6. plads til U15Finalerne blev spillet henholdsvis på Sjælland og i jylland. 
Vi deltog som vanligt i den årlige sommerlejr med overnatning ved Harrevig, 
som klubledere fra vores del af distriktet afholder og arrangerer for egne 
medlemmer. Det er en helt fantastisk sommerlejr, med masser af golf og 
hygge på tværs af klubber og aldersgrupper i 4 dag. 

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 drivin-
grange. 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. 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. 

Her i 2016 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. 
De bedste golfhilsner Ungdomsudvalget.

 Årsskrift Skive Golfklub

Træning
Træningen i 2015 har fungeret godt 
med Mads Iversen som primær træ-
ner tirsdag og torsdag eftermiddag. 
Mads vil stadig være primær træner 
i 2016, men med assistance, vi skal 
have fundet et par frivillige, som vil 
hjælpe til med træningen, dog ikke 
med selve træningen mere tænkt 
som en hjælp til mads. 

Træningen fortsætter vi med tirsdag 
og torsdag, om tidspunktet og da-
gene er rigtige, er meget svært for 
alle at være tilfredse med, da træ-
ning af de øvrige sportsaktiviteter 
der foregår sker på forskellige dage 
og tidspunkter, men vi vil forsøge at 
finde de tidspunkter til træning der 
tilpasser de fleste unge. 

I samarbejde med Mads, vil der bli-
ve set på forbedringer på hele træ-
ningsdelen, så alle får mest muligt 
ud af træningen. Træningen skal så 
vidt muligt tilpasses vores unge, fin-
der vi ud af senere, dette tidspunkt 
ikke er optimal, vil vi kigge på æn-
dringer, vi vil også give de unge der 
virkelig gerne vil træne seriøst, mu-
ligheden for at træne og spille med 
Eliten en gang imellem. 

Der vil i løbet af året ved vores so-
ciale arrangementer også være 
indlagt noget ”sjovt” træning.

Ny leg i sandet 



Generalforsamling
november 2015

Skive Golfklub afholdte
generalforsamling tirsdag
den 22. oktober 2015 i
Spar Nords kantine med
deltagelse af 120 med-
lemmer.

Bestyrelsens beretning er
fordelt udover årsskriftet.

Problem #1

Banen
Her er vores største udfordring. Banen i sig selv er god og kan give selv de bedste 
rimelige udfordringer, hvilket banerekorden på 67 slag er et udtryk for, rekorden 
deles i dag af tre spillere, Knud Storgaard, Thomas Baadsgaard og Christian Dahl.

40 år

Desværre er banen anlagt på den fedeste lerjord der kan opdrives i hele Salling. 
Der har over årene været forsøgt en del med sporadisk dræning, men siden de 
gamle huller blev anlagt for mere end 40 år siden har der ikke været foretaget en 
større systematisk dræning af de gamle huller. Vi har heller ikke været gode til at 
vedligeholde de dræn vi har med to årlige spulinger og vi foretager ikke systema-
tisk prikling af fairways med efterfølgende dresning. De sidste to forhold er besty-
relsens ansvar inklusiv den siddende, her spiller resurser og økonomi selvfølgelig 
også ind, men vi skal blive bedre til at passe bedre på klubbens næststørste aktiv 
efter medlemmerne - banen.

Vi er dog kommet lidt i gang med renovering, vi har i årets løb anlagt tre nye 
teesteder, det mest spektakulære er gul på hul 3 som ser fantastik ud. Flere re-
noveringer er på vej de næste år. Det er også lykkes at få bunkeren fairway hul 9 
sløjfet og erstattet med en waiste venstre side. Mere om banen lidt senere under 
Skive kommune.

Ny elev

Vi har i år, efter to forsøg, fået ansat den første greenkeeper elev, Klaus. Vi ser 
meget frem til at vi 2016 ansætter en elev mere. Udfordringen med at passe en 
golfbane bliver ikke mindre og det er vigtigt at vi på så mange pladser som muligt 
har uddannet personale så vi kan leve op til, ikke bare myndighedernes krav men 
også til vores medlemmers krav.

 Årsskrift Skive Golfklub
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TURNERINGSBESTEMMELSER 2016 I SKIVE GOLFKLUB

 
 
 
Tilmelding 
Tilmeldingslister oprettes på Golfbox senest 3 uger 
før turneringstidspunkt. Tilmelding sker på Golfbox. 
Sidste tilmeldingsfrist fremgår af Golfbox. Ved 
overtegning optages de senest tilmeldte på 
venteliste. Tilmeldingen er bindende. Tilmelding efter 
fristens udløb accepteres kun, såfremt 
turneringslederen skønner det muligt. 
 
Startliste  
Startlisten offentliggøres på Golfbox normalt senest 2 
dage før turneringen. 
 
Afbud/udeblivelse 
Efter startlistens udarbejdelse kan gyldigt afbud kun 
ske til turneringslederen 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 Turneringsudvalget 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 juniorrække (mindst 4 deltagere). 
Rækkeinddelingen fremgår af turnerings-
propositionerne 
 
Turneringens afgørelse 
Nettoturneringer: I tilfælde af points-lighed 
anvendes matematisk metode. Ved forsat lighed 
anvendes sidste 9/6/3/1 hul metode som afgørelse. 
Er der stadig lighed afgøres placeringen ved 
lodtrækning 
Bruttoslagspilsturneringer: I tilfælde af slaglighed 
er spilleren med højeste handicap vinder. Er der også 
lighed her benyttes matematisk metode. Er der stadig 
lighed afgøres placeringen ved lodtrækning 
 
Præmieoverrækkelse 
Turneringslederen er ansvarlig for præmie-
overrækkelsen, der normalt skal finde sted  
umiddelbart efter turneringens afslutning.  
Personligt fremmøde ved præmieoverrækkelsen 
forudsættes. I modsat fald bibeholdes placeringen,  
hvorimod præmien fortabes og præmierækken 
forskydes tilsvarende. 
 
 

 
 
Turneringsledelse 
Turneringsledelsen for den enkelte turnering er 
ansvarlig for, at turneringen afvikles som angivet i 
turneringsprogrammet og i overensstemmelse med 
turneringsudvalgets vedtagelse. 
Turneringslederen er bemyndiget til under 
turneringen at træffe afgørelser på 
turneringsudvalgets vegne. Turneringslederen 
fungerer som turneringens dommer (golfregel 34-2). 
 
Banelukning 
Vil være bekendtgjort på Golfbox. 
 
Private turneringer (med banelukning) 
Ansøgninger om private turneringer indsendes til 
Sekretariatet senest 4 uger før spilledagen. Først 
efter godkendelse fra Turneringsudvalget kan 
turneringen finde sted. Sekretariatet foranstalter et 
opslag om sådanne turneringer i Golfbox, normalt 
senest 3 uger før turneringen afvikles. 
 
Turneringer, hvor banen ikke er lukket 
Der bør altid vises hensyn til spillere, der deltager i 
en turnering, fx løbende hulspilsturnering. Husk de 
alm. regler om at lukke hurtigere spillende igennem.  
Overtrædelse kan medføre karantæne. 
 
 
Turneringsudvalget forbeholder sig ret til 
ændringer. 
 
 
Huskeseddel vedr. turneringer: 
 

 Læs evt. opslag/propositioner vedr. 
turneringen igennem forud for tilmelding 

 På dagen: Mød i god tid og medbring gerne 
aftalte penge til turneringsfee 

 Mød op i god tid på teestedet 
 Efter runden: Husk at kontrollere scorekortet 

(antal slag), få det underskrevet og aflever 
hele holdets scorekort samlet! 

 Husk: Spilleren skal omregne alle 
slagspilsresultater til stableford points. 

 
 
Ovenstående er standard 
turneringsbestemmelser 
Turneringsudvalget kan vælge at ændre 
betingelserne til den enkelte turnering. Dette vil 
fremgå af turneringspropositionerne 
 
 
 
 
Turneringsudvalget – Januar 2014 



2016Skive golfklub   Aktivitets- og turneringskalender

Fr 1
Lø 2
Sø 3
Ma 4 14
Ti 5
On 6
To 7
Fr 8
Lø 9
Sø 10 SparNord åbningsturnering

Ma 11 15
Ti 12
On 13
To 14
Fr 15
Lø 16 Begynder åbningsturnering

Sø 17 Golfensdag

Ma 18 16
Ti 19
On 20
To 21
Fr 22 Bededag

Lø 23
Sø 24
Ma 25 17
Ti 26
On 27
To 28
Fr 29
Lø 30

April

20 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

Sø 1
Ma 2 18
Ti 3
On 4 Erhvervsklubben

To 5 Kr. himmelfartsdag

Fr 6
Lø 7
Sø 8 Salling Bank Open

Ma 9 19
Ti 10
On 11 Kaffematch

To 12
Fr 13
Lø 14
Sø 15 Pinsedag

Ma 16 202. pinsedag

Ti 17
On 18
To 19
Fr 20
Lø 21 Åbenhus/ spil med en ven

Sø 22 DANA turnering

Ma 23 21
Ti 24
On 25 Kaffematch

To 26
Fr 27
Lø 28 DGU Div./kval.

Sø 29 DGU Div./kval.
+36 turnering/begynderturnering

Ma 30 22
Ti 31

Maj

20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

On 1 Erhvervsklubben

To 2
Fr 3
Lø 4
Sø 5
Ma 6 23
Ti 7
On 8 Kaffematch

To 9
Fr 10
Lø 11 Toyota Salling Open

Sø 12
Ma 13 24
Ti 14
On 15
To 16
Fr 17
Lø 18
Sø 19 + 36 turnering/begynderturnering

Ma 20 25
Ti 21
On 22
To 23 Skt. hans turnering

Fr 24
Lø 25
Sø 26
Ma 27 26
Ti 28
On 29 Kaffematch

To 30

Juni

22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

Fr 1
Lø 2
Sø 3
Ma 4 27
Ti 5
On 6 Erhvervsklubben

To 7
Fr 8
Lø 9
Sø 10
Ma 11 28uge 28 aktivitet

Ti 12 uge 28 aktivitet

On 13 uge 28 aktivitet

To 14 uge 28 aktivitet

Fr 15 uge 28 aktivitet

Lø 16 uge 28 aktivitet

Sø 17 uge 28 aktivitet

Ma 18 29
Ti 19
On 20
To 21
Fr 22
Lø 23
Sø 24
Ma 25 30
Ti 26
On 27
To 28
Fr 29
Lø 30
Sø 31

Juli

21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

Ma 1 31
Ti 2
On 3 Erhvervsklubben

To 4
Fr 5
Lø 6
Sø 7 Åbenhus/spil med en ven

Ma 8 32
Ti 9
On 10 Kaffematch

To 11
Fr 12
Lø 13 Vin og ost

Sø 14 DGU Div./kval.

Ma 15 33
Ti 16
On 17
To 18
Fr 19
Lø 20
Sø 21
Ma 22 34
Ti 23
On 24
To 25
Fr 26
Lø 27
Sø 28
Ma 29 35
Ti 30
On 31 Kaffematch

August

23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

To 1
Fr 2
Lø 3
Sø 4 Parturnering

Ma 5 36
Ti 6
On 7 Erhvervsklubben

To 8
Fr 9
Lø 10
Sø 11
Ma 12 37
Ti 13
On 14 Kaffematch

To 15
Fr 16
Lø 17 KM slagspil

Sø 18 KM slagspil
Stableford klubmesterskaber

Ma 19 38
Ti 20
On 21
To 22
Fr 23
Lø 24 KM hulspil

Sø 25 KM hulspil
KM Rookie of the year

Ma 26 39
Ti 27
On 28 Kaffematch

To 29
Fr 30

September

22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

Lø 1
Sø 2 Volvo turnering

Ma 3 40
Ti 4
On 5
To 6
Fr 7
Lø 8
Sø 9 Erhvervsklubben - Grand Finale

Ma 10 41
Ti 11
On 12
To 13
Fr 14
Lø 15
Sø 16
Ma 17 42
Ti 18
On 19
To 20
Fr 21
Lø 22
Sø 23
Ma 24 43
Ti 25
On 26
To 27
Fr 28
Lø 29 Afslutningsmatch Begynder

Sø 30 Afslutningsturerning

Ma 31 44

Oktober

21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage
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På Udebane

Old Girls Skive
Vi er en Klub-I-Klubben for alle piger på 50 år eller derover med 46 medlem-
mer pr. 1. december 2015. Vi spiller hver mandag året rundt, når vejret tillader 
det.

I sommersæsonen fra 1. april – 30.september har vi en Stableford turnering 
både for 18-huller og 9 huller. Vi tilsigter dog at spille alternative turneringsfor-
mer mindst en gang månedligt. I 2015 spillede vi Irish Humble, Irish Twoso-
me, Amerikaner, Slagspil og Scramble. Om vinteren spilles der kun 9 huller, 
alternativt går vi en tur i frost, sne eller slud.

Efter spillet drikker vi kaffe og spiser mad i fællesskab. Anita har tilbudt at 
smøre håndmadder til os efter forudbestilling, hvilket vi er meget glade for. 
Det er her, man får snakket om golf og alt det, der ikke har med golf at gøre. 
Det er også her, relationer udvikles, og hvor man får nye venner.

Det kan måske godt være lidt skræmmende at møde op i dameklubben første 
gang og være den ”nye” i klubben, men vi bestræber os for, at nye bydes vel-
komne og bliver inviteret ”ind i varmen”. Klubbens overordnede formål ifølge 
vore vedtægter er at fremme det sociale samvær spillerne imellem. 
Vi gør stor brug af FRIT-SPIL ordningen, hvor vi spiller ca. 1 gang om måne-
den i andre klubber. I 2015 besøgte vi Hvalpsund, Morsø, Hjarbæk, Harrevig 
og Volstrup.

Ud over udflugterne har vi også en DAMEDAG, en par-turnering, hvor piger 
fra hele klubben kan deltage. Der spilles Irish Twosome med efterfølgende 
spisning i klubhuset og overrækkelse af fine præmier. En dejlig dag, hvor 
også de, der ikke er medlemmer af Old Girls, er velkomne til at deltage.
Den ultimative, traditionsrige turnering finder dog sted den sidste mandag i 
september, hvor Old Girls dyster mod Old Boys. I 2015 lykkedes det mæn-
dene at vinde knebent – en sjov og festlig dag, der naturligvis sluttes af med 
spisning.

 Årsskrift Skive Golfklub

Det med 
småt
Når du deltager i mandagsturnerin-
gerne om sommeren, deltager du i 
konkurrencen ”Order of Merit”. Den 
spiller, der har opnået de 6 bed-
ste resultater sammenlagt, tildeles 
vandrepokalen på generalforsam-
lingen. I 2015 blev det igen Grethe 
Dalsgaard, der med deltagelse i 9 
turneringer opnåede 210 point for 
de 6 bedste.

Året afsluttes med generalforsam-
ling i december, hvor der spilles 9 
huller, derefter en hyggelig julefro-
kost og bankospil. På generalfor-
samlingen den 14. december 2015 
deltog godt halvdelen af vore med-
lemmer, og der blev vedtaget nog-
le ændringer til vedtægterne. Om 
sommeren spiller vi nu 18 huller 
fra kl. 9.00 og 9 huller fra kl. 10.30, 
dog kan der forekomme ændringer 
på grund af Regionsgolf. Kontin-
gentet blev forhøjet til 50 kr. Lone 
Børmark, Vibeke Bagge og Henny 
Vigsø har valgt at træde ud af be-
styrelsen. Old Girls sagde tak for 
deres indsats med en erkendtlig-
hed, og de vil blive erstattet af Kam-
ma Andersen, Else Lilkær og Jutta 
Pedersen.
Vi kan kun opfordre dig til at være 
med til mandagsspil og dejlige ture 
på golfbanen. 
Sommersæsonen starter op den 
4.april 2016. Vel mødt.



Generalforsamling
november 2015

Skive Golfklub afholdte
generalforsamling tirsdag
den 22. oktober 2015 i
Spar Nords kantine med
deltagelse af 120 med-
lemmer.

Bestyrelsens beretning er
fordelt udover årsskriftet.

Skive Kommune
Vi er langtfra kommet helt ind i det gode selskab endnu, det er ikke sjældent at vi 
må høre, at I jo er en kommerciel klub, ikke en forening. Vi ved at tidligere besty-
relser har haft samme problemer, men vi fortsætter kampen. I årets løb har endnu 
en gang forsøgt at få kommunen til at oprense åen der løber langs hul 1 og 2, vi 
giver ikke op.

 Årsskrift Skive Golfklub

Den første udtalelse kom bla. fra SIS, men vi er kommet lidt videre. I februar 2015 
ansøgte vi om tilskud til dræning af hul 1,2,17 og 18 og endte som nummer 5 på 
prioritetslisten. I maj måned kunne vi så læse at der ud af det blå var givet ekstra 
tilskud uden om SIS til forskellige tidligere ansøgninger, fordi der var overskud på 
budget fra 2014. Tilbage til 2015, budgettet for 2016 er lagt, men modsat tidligere 
skal vi nu vente til foråret 2016 for at få besked om vi opnår det tilskud som vi har 
søgt om i februar 2015. På samme tid har vi fået at vide at vi ikke selv kan påbe-
gynde arbejdet, for så falder vores ansøgning væk. På nyjysk en rigtig catch 22.
En låneomlægning tager 8 måneder når kommunen skal tages i ed. Først skal 
Kultur og Fritid give grønt lys da en del af det efterhånden meget lille tilskud vi får 
til driften er baseret på realkreditrenter, derefter skulle lejekontrakten på jorden 
forlænges og til sidst skulle pantsætningen af det lejede areal ændres fra Nykredit 
til DLR, her krævede det bla. borgmesterens underskift, men vi kom i hus.



Altid Junior 

Mads Iversen
Så står sæsonen for døren efter en kold og våd vinter pause.

Jeg tilbyder i år individuelle lektioner samt bane lektioner. Til individuelle lek-
tioner på træningsbanen vil der blive lavet en lukket plads så lektionen bliver 
uforstyret. Derudover vil der være spejle og forskellige trænings redskaber. 
Det ser jeg frem til og er sikker på det vil forbedre trænings miljøet.
Der er mulighed for at være op til 3 ved begge typer af undervisning. Er der 
efterspørgsel efter andre former for undervisning vil jeg imødekomme det i det 
omfang det er muligt. Når du booker lektion er det vigtigt at have tænkt over 
hvad du gerne vil opnå, samt ikke mindst hvor meget tid du efterfølgende kan/
vil bruge. Der er meget stor forskel på hvordan jeg griber en lektion an alt efter 
hvor meget tid og lyst du har til forandring.

Jeg er i skrivende stund i gang med at forny indretningen af shoppen. I for-
bindelse med ombygningen i klubhuset har jeg fået endevæggen flyttet ca. 1 
meter så jeg har fået mere plads i butikken. Når der er blevet flyttet om på in-
ventaret samt indkøbt lidt nyt vil det give mere luft i butikken samt præsentere 
varerne bedre, begge dele har været et stort ønske i mange år da pladsen har 
været sparsom.

Det gør at jeg kan øge udvalget og jeg får i den forbindelse minimum en, 
sandsynligvis to eller tre nye leverandører. Det er ikke helt på plads men efter 
alt at dømme vil jeg efter et par års pause igen forhandle Wilson udstyr samt 
Nike produkter.

Priserne i shoppen vil fortsat være markedspriser og jeg vil fortsat matche 
enhver annonceret pris så længe det ikke er under indkøbspris.
Ser frem til en god sæson!

Mads
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Demodage
Jeg får minimum 2 demo dage i 
2016. Callaway onsdag den 4 maj 
kl. 16.00 – 19.00 Wilson og evt. 
andre vil blive opslået i klubben 14 
dage før. Der vil også være mulig-
hed for at prøve udstyr i det dag-
lige. Du kan låne udstyr med på 
træningsbanen eller på en runde 
og på den måde se om der er noget 
at hente.

Shoppen

Træning



Generalforsamling
november 2015

Skive Golfklub afholdte
generalforsamling tirsdag
den 22. oktober 2015 i
Spar Nords kantine med
deltagelse af 120 med-
lemmer.

Bestyrelsens beretning er
fordelt udover årsskriftet.

Skive Kommune
Det er jo ikke nogen hemmelighed at klubben ligger klemt inde på et meget lille 
areal uden udvidelsesmuligheder, desværre ser kommunen ikke klubben som et 
aktiv og vil indtil videre ikke inddrage arealer omkring klubben i byplanlægningen, 
det tætteste område som kommunen kigger på lige nu er området omkring Mari-
enlyst, desværre ikke mellem banen og Vinde.
Det er ikke helt forkert at golf er fremmed for kommunen, for når man søger på golf 
på skive.dk så kommer der tre udflugter til Viborg, Harrevig og Skive golfklubber 
frem som personaleafdelingen har arrangeret, der kan dog hvis man leder længe 
nok findes et link til Skive Golfklub. Her skal vi som klub gøre et meget bedre 
stykke arbejde.
En lille åbning har vi måske opnået, der er en dialog i gang om at få golf ind i vel-
komstpakken til tilflyttere i kommunen.
Golf og Skive Golfklub, er et aktiv for Skive kommune, hjælp os med at få budska-
bet hørt.

 Årsskrift Skive Golfklub



Dato Antal huller Sted Spilleform
4. april 9/18 huller Skive Stableford
11.april 9/18 huller Skive Irish Humble
18.april 9/18 huller Skive Stableford
25.april 18 huller Aars Udflugt Stableford
25.april 9 huller Skive Stableford
2.maj 9/18 huller Skive Stableford
9.maj 9/18 huller Skive Texas Scramble
23. maj 9/18 huller Skive Stableford
30. maj 18 huller Hvalpsund Udflugt Stableford
30.maj 9 huller Skive Stableford
6.juni 9/18 huller Skive Stableford
13.juni 18 huller Skive Damedag Irish Twosome
20.juni 9/18 huller Skive Stableford
27. juni 9/18 huller Skive Stableford
4. juli 9/18 huller Skive Stableford
11. juli 18 huller Løgstør (uge 28) udflugt Stableford
18.juli 9/18 huller Skive Stableford
25. juli 9/18 huller Skive Stableford
1. august 9/18 huller Skive Pink Lady
8.august 9/18 huller Skive Stableford
15. august 18 huller Volstrup Udflugt Stableford
15. august 9 huller Skive Stableford
22. august 9/18 huller Skive Stableford
29. august 9/18 huller Skive Københavner
5. september 9/18 huller Skive Stableford
12. september 18 huller Hjarbæk Udflugt Stableford
12. september 9 huller Skive Stableford
19. september 9/18 huller Skive Stableford
26. september 18 huller Skive Boys and Girls Irish Twosome
12. december Generalforsamling

Der tages forbehold for ændringer, bl.a. bekræftelse fra andre klubber.
Ændringer og informationer kan ses på golfbox.

Old Girls Turneringsplan 2016 fra 1.4.2016-30.9.2016



Torsdagsherrer turneringsplan 2016 
Uge Dato Dag Antal 

huller 
Bane Kommentar 

12 24-03-16 Skærtorsdag 18 Skive Start kl. 10.00 – løbende start 
14 07-04-16 torsdag. 9 Skive Start kl. 16.15 - Holdspil og 

SPISNING 

15 14-04-16 to. 18 Skive Start kl. 16.00 til 16.20 
16 21-04-16 to. 18 Skive Start kl. 16.15 

Frit spil for alle herrer i SGK 
17 28-04-16 to. 18 Skive  
18 05-05-16 Kr. him. 18 Skive Start kl. 10.00 
19 12-05-16 to. 18 Harre Trekantmatch mod Harre Vig 

og Morsø 
20 19-05-16 to. 18 Skive SPISNING 
21 26-05-16 to. 18 Skive  
22 02-06-16 to. 18 Skive  
23 09-06-16 to. 18 Skive  
24 14-06-16 tirsdag 18 Morsø Trekantsmatch 
25 23-06-16 to. 18 Skive Vi spiller Bag-9 x 2 
26 30-06-16 to. 18 Skive SPISNING 
27 07-07-16 to. 18 Skive  
28     Fritspils uge 
29 21-07-16 to. 18 Skive  
30 28-07-16 to. 18 Skive  
31 04-08-16 to. 18 Skive  
32 11-08-16 to. 18 Skive  
33 18-08-16 to. 18 Skive Trekantmatch 
34 25-08-16 to. 18 Skive  
35 01-09-16 to. 18 Skive SPISNING 
36 06-09-16 tirsdag 18 Skive TI-TO-match - SPISNING 

08-09-16 to. 18 Skive  
37 15-09-16 to. 18 Skive  
38 22-09-16 to. 18 Skive Start kl. 16.00 til 16.20 
39 29-09-16 to. 18 Skive Start kl. 16.00 til 16.20 
40 06-10-16 to. 9 Skive  

10/10/15 lørdag 18 Skive Start kl. 13.00  Afslutning 
med spisning 

Udflugter er endnu ikke datosat – følg med på golfbox. 
 



Tirsdagspigernes turneringsplan 2016 
Uge Dato Spil Antal 

huller 
Bane Kommentar 

13 29-03-16 Stableford 9 Skive Spisning 
14 05-04-16 Holdspil 9 Skive  

15 12-04-16 Stableford 9 Skive  
16 19-04-16 Greensome 9 Skive For alle piger i SGK. Spisning 

+ præmier 
17 26-04-16 Stableford 18 Skive  
18 03-05-16 Stableford 18 Skive  
19 10-05-16 Stableford 18 Skive  
20 17-05-16 Stableford 18 Skive  
21 24-05-16 Stableford 18 Skive  
21 25-05-16 Trekantm. 18 Morsø OBS. Onsdag. Spisning 
22 31-05-16 Stableford 9 Skive Spisning + præmier 
23 07-06-16 Stableford 18 Skive  
24 14-06-16 Stableford 18 Skive  
25 21-06-16 Trekantm. 18 Skive Gunstart kl. 16:00. Spisning 
26 28-06-16 Stableford 18 Skive  
27 05-07-16 Stableford 9 Skive Spisning + præmier 
28 12-07-16 Golffestival 18 Skive Ingen turnering i ti-pi 
29 19-07-16 Stableford 18 Skive  
30 26-07-16 Stableford 18 Skive  
31 02-08-16 Stableford 18 Skive  
32 09-08-16 Trekantm. 18 Harre Vig Spisning 
33 16-08-16 Stableford 9 Skive Spisning + præmier 
34 23-08-16 Stableford 18 Skive  
35 30-08-16 Udflugt 18 Hele dagen Skriv i kalenderen NU!! 
36 06-09-16 Ti-TO-Match 18 Skive Årets vigtigste.!! Spisning 
37 13-09-16 3-kølle match 9 Skive  
38 20-09-16 Stableford 9 Skive  
39 27-09-16 Stableford 9 Skive  
40 04-10-16 Stableford 9 Skive Spisning + præmier 

Generalforsamling 
 



Vores 2016 nyhed MS12 er 

en fusio nen af to af vores 

mest popu lære designs lige 

nu – S12 og MASSIV. 

Kontrasten mellem den 

skarpe hvide møbelramme, 

og det bløde smukt forarbej-

det massivtræ giver MS12 sit 

enestående møbel udtryk og 

visuelle særpræg.

Se hele køkkenet inkl. helt 

nye smar te funktioner som 

‘Hideaway wall’ og ‘Move 

section’ og oplev hele 2016 

kollektionen på svane.com 

eller endnu bedre – hos 

Svane Køkkenet Skive.

svane.com

100% dansk design

MS12® 
En naturlig
fusion
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

MS12 er designet af Rolf Birk, 
MAA arkitekt 

Svane Køkkenet Skive • Albert Digesvej 1 • 7800 Skive • Tlf. 7230 1199 • skive@svane.com
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Klub i Klub Bestyrelser

Allan Jakobsen
Mob. 30267505
Mail formand@skivegolfklub.dk

 Årsskrift Skive Golfklub

Paw Olesen
Mob. 30267505
Mail formand@skivegolfklub.dk

Gösta Bach
Mob. 30267505
Mail formand@skivegolfklub.dk

Torsdagsherrer Formand Torsdagsherrer

Jesper Berg
Mob. 30267505
Mail formand@skivegolfklub.dk

Brian Jensen
Mob. 30267505
Mail formand@skivegolfklub.dk

TorsdagsherrerTorsdagsherrer

Pia Myrup
Mob. 25978187
Mail pia-myrup@hotmail.com

Ulla Baadsgaard
Mob. 24620085
M   ullabaadsgaard@hotmail.com

Sonja Nygaard
Mob. 61688530
Mail jnygaard@fibermail.dk

TirsdagspigerTirsdagspiger Formand Tirsdagspiger

Jytte Spanner
Mob. 42306882
Mail jyspanner@hotmail.com

Helle Rødsgaard Hansen
Mob. 22313427
Mail svendrauff@mail.tel.dk

Dorte Elgaard
Mob. 22229912
Mail boelgaard@pc.dk

TirsdagspigerTirsdagspiger Tirsdagspiger

Torsdagsherrer Kasserer

Skive Golfklub



Klub i Klub Bestyrelser

Kamma Andersen
Mob. 30267505
Mail formand@skivegolfklub.dk
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Jutta
Mob. 30267505
Mail formand@skivegolfklub.dk

Gurli Tomassen
Mob. 30267505
Mail formand@skivegolfklub.dk

Old Girls Formand Old Girls

Inge Lise Husman
Mob. 30267505
Mail formand@skivegolfklub.dk

Lisbet Fynboe
Mob. 30267505
Mail formand@skivegolfklub.dk

Else Lilkær
Mob. 30267505
Mail formand@skivegolfklub.dk

Old GirlsOld Girls Old Girls

Old Girls



Runner up C række ved DM

Regionsgolf Danmark
Skive Golfklub deltager i 2016 med 7 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 Se-
nior B, Veteran Elite og Veteran C samt som noget nyt et hold i Super Veteran.

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 til-
svarende 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 75-100 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 man-
dage – startende primo maj og afsluttes i juni måned. Puljevindere fortsætter 
i august efter cup-systemet.  

Senior- og Veterankampene starter ligeledes primo maj og slutter i juni. Se-
niorerne spiller normalt onsdag eller fredag eftermiddag. Veteranerne normalt 
mandag, tirsdag eller fredag formiddag.
Klubben har udpeget Holdkaptajnerne, som senest medio april danner brutto-
hold på grundlag af tilmeldingslisten:

• A-rækken:  Dorte Fynboe
• B-rækken:  Lars Trustrup
• C-rækken:  Allan Jakobsen
• Senior B:  Gert Hansen
• Veteran Elite: Jens Iversen 
• Veteran C:  Jørgen Frydenlund
• Super Veteran: Svend Søndergaard

Spilledage kan ses på www.skivegolfklub.dk/regionsgolf-for-hold.htm
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Regler
Handicapgrænserne (laveste 
EGA-handicap) for deltagelse er pr. 
række:
• A-rækken: 4,5 
• B-rækken: 11,5
• C-rækken: 18,5
Deltagelsen er for Damer og Herrer, 
som er fyldt 21 år inden udgangen 
af 2016, og som har EGA handicap.

I Senior og Veteran-rækkerne er 
følgende nye aldersgrænser gæl-
dende:
• Seniorer min. 50 år (alder 
pr. 31 DEC 2016 gældende)
• Veteraner min. 60 år (alder 
pr. 31 DEC 2016 gældende)
• Super Veteraner min. 70 år 
(alder pr. 31 DEC 2016 gældende)

Tilmelding kan ske på GOLFBOX 
senest 17. april.

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

Steen Krarup
Klubkoordinator



Generalforsamling
november 2015

Skive Golfklub afholdte
generalforsamling tirsdag
den 22. oktober 2015 i
Spar Nords kantine med
deltagelse af 120 med-
lemmer.

Bestyrelsens beretning er
fordelt udover årsskriftet.

Generalforsamling
Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.
Valg af dirigent.
Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var 
rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.
Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Gert Hansen aflagde bestyrelsens beretning. Dirigenten satte herefter beretnin-
gen til debat. Der var ingen kommentar til beretningen. (Beretning findes på klub-
bens hjemme side.)
Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
Kasserer Palle Nielsen fremlagde det reviderede regnskab.
Palle Nielsen fortalte at bestyrelsen er tilfreds med det revidere regnskabet trods et 
lille underskud. Årsagen til at der er underskud frem for det budgetteret overskud, 
er at der er brugt kr. 30.000 til at forbedre gul tee stederne på hul 1 og 3, samt rød 
tee sted på hul 2, reparation af sive dræn ved klubhuset, samt omlægning af lån. 
Bestyrelsen har i forbindelse med låneomlægning valgt at straks udgiftsføre alle 
omkostninger vedrørende lånet.
Herefter tog generalforsamlingen regnskabet til efterretning.

Forslag fra bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår at der i forbindelse med kontingentopkrævning for 2016 op-
kræves et ekstraordinært beløb på kr. 350,- fra alle senior medlemmer til dækning 
af golfklubbens andel af udgifter i forbindelse med ombygning af klubhuset.
Beløbet skal dække klubbens andel til ombygning af klubhuset.  Årsag til ønsket 
er, at en ombygning af klubhuset vil give mere plads i hverdagen. 
Pengene fra indbetalingen bliver sat i en byggefond og såfremt projektet ikke bli-
ver realiseret, bliver pengene stående i byggefonden.
Klubhuset kommer efter ombygning til at se som følgende:
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Pokalerne 

Golf ved Limfjorden
Fritspilsturneringen: Golf ved Limfjorden 2016 
Denne Veteran turnering kører nu på 2. år med 26 tilmeldte hold fra samtlige 
otte klubber i ”Frit Spil 2016”. Heraf 9 hold fra Skive.
Turneringen er åben for herrer født i 1956 eller tidligere.
Det er en holdturnering med 6 herrer på hvert hold. Spilformen er som i Regi-
onsgolf med 4 singler og 1 foursome.
A-rækken er for spillere med EGA Handicap 0 - 18,4
B-rækken er for spillere med EGA Handicap 18,5 – 26,4
C-rækken er for spillere med EGA Handicap 26,5 - 44.
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Praktisk Info
Klubkoordinator: Steen Krarup
Holdkaptajner er udpeget af klub-
ben:
• A1 - Svend Søndergaard
• A2 - Ib Alsing Petersen
• A3 - Erik Kristensen
• A4 - Egon Pedersen
• B1 – Anders M. Christensen
• B2 – Erik Nielsen
• B3 – Svend Thomasen
• C1 - Arne Præstegaard
• C2 - Eigil Andersen
Kampene spilles normalt tirsdag 
formiddage i april og august. Pro-
grammet kan ses på Skive Golf-
klubs hjemmeside under ”Turnerin-
ger – Golf ved Limfjorden” eller på 
www.golfvedlimfjorden.dk 



  

 

Total- og hovedentreprenør 
Erhvervsbyggeri 
Tæt lav bebyggelse  
Institutions- & skolebyggeri 
Offentlig bebyggelse 
Parcelhuse/træhuse 
Renoveringsopgaver 
Specialløsninger 

 

     Tæt samarbejde med erfarne  
     arkitekter og ingeniører 
  

     Marienlystvej 35  7800 Skive  
     Tagtækkervej 5  8800 Viborg 
    Tlf. 9651 5033  www.ta-as.dk 



Hybrid 2.5 4X2 H3 fra 464.990 kr. Ekskl. lev.omk. 3.880 kr. Ekskl. metallak fra 7.000 kr. Halvårlig grøn 
ejerafgift 310-600 kr. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 19,6-20,4 kml/l. CO2-udslip 115-118 g/km. D-4D 
2.0 4X2 T2 fra 379.990 kr. Ekskl. lev.omk. 3.880 kr. Ekskl. metallak fra 7.000 kr. Halvårlig grøn ejerafgift 
1.850 kr. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 21,3 kml/l. CO2-udslip 123-124 g/km. Er vist med ekstraudstyr. 
Forbehold for trykfejl. Se mere på toyota.dk.

NY RAV4. NU OGSÅ SOM HYBRID
HYBRID FRA 464.990 KR. 

DIESEL   FRA  379.990 KR. 

Toyota Skive
Viborgvej 1 · tlf. 97 52 91 11
Salg: 8.30-17.00, lør lukket, søn 13-16
www.toyota-skive.dk
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fordelt udover årsskriftet.

Generalforsamling
Mads’ shop flyttes til træbygningen overfor køkkenet.

Dirigenten spørger om der er nogle spørgsmål til bestyrelsens forslag.

Anders Christensen spurgte om hvordan bestyrelsen i henhold til §10 i vedtægter-
ne kan lave denne investering?  Gert Hansen svarer at der ikke er tale om et større 
ny anlæg. Knud Borup Jensen fortæller at §10 omhandler følgende: 

§10. BESTEMMELSE OM KLUBBENS OPLØSNING.

Bestemmelse om klubbens opløsning, anlæg af  helt ny bane, køb eller salg af  fast ejendom og 

lignende større dispositioner kan kun vedtages af  generalforsamlingen. Til vedtagelse kræ-

ves, at mindst halvdelen af  klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at beslut-

ningen vedtages med en majoritet på 2/3 af  de afgivne stemmer.

Er der ikke fremmødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes på vanlig måde en ny eks-

traordinær generalforsamling til afholdelse senest 3 uger efter, på hvilken beslutning kan ta-

ges med ovennævnte stemmeflerhed uden hensyn til de mødendes antal. På denne sidste 

generalforsamling kan mødes og stemmes ved skriftlig fuldmagt.

I tilfælde af  klubbens opløsning skal klubbens formue indsættes på konto i et lokalt pengein-

stitut til brug til fremme for at starte en ny golfklub. Beløbet administreres af  Skive Idrætssam-

virke og henstår i indtil 5 år med dette formål for øje, hvorefter beløbet med renter overføres 

til Skive Idrætssamvirke til fremme for idrætten i Skive Kommune.

og fortæller at der ikke skal stemmes efter §10, men om forslaget stillet af besty-
relsen.

Anders Christensen spørger dirigenten om bestyrelsen kan tage denne beslut-
ning.

Knud Borup Jensen svarer at bestyrelsens forslag er omkostningsneutral for klub-
ben. 
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Vi er også tiltrådt Grafisk CSR-kodeks

Trykkerivej 2  /  6900 Skjern  /  T.  96 800 700  /  grafisk@strandbygaard.dk  /  Tryk på Strandbygaard.dk

... og det virker!

Vi producerer tryksager
med omtanke

Kontakt os på tlf. 96 800 700

Vi har følgende certificeringer: Svanemærket, FSC®, PEFC™, ClimateCalc, ISO 9001, ISO 14001 og EMAS

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

Dato: 19. februar 2008
J.nr.: 25000
Sekr.: Mette Borup Jensen
Telefax 97 52 83 22

Vedr.:
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Billedtekst

Generalforsamling
Eske Christensen mente at bestyrelsen igennem mange år har købt maskiner for 
samme eller større beløb, så hvorfor denne diskussion.

Bjarne Henriksen:  godt forslag, men hvorfor er det ikke mere gennemarbejdet. 
Gert Hansen svarer at bestyrelsen vil vide om medlemmerne var interesseret i 
denne udvidelse af klubhuset.

Børge Schrøder forslår at der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling, hvor 
kun dette punkt er på. Gert Hansen svarer at der ikke skal indkaldes til en ekstra 
ordinær generalforsamling, da bestyrelsen selv kan tage beslutning om at hver 
senior medlemmer skal betale de kr. 350, men at bestyrelsen gerne vil hører om 
medlemmer er interesseret i klubhus udvidelsen.

Poul Henning syntes, det er et godt forslag.

Bjarne Henriksen: Hvorfor er der ikke et økonomisk overslag på hvad byggeriet vil 
koste? Gert Hansen svarer, at siden tilsagnet fra Spar Nord fonden er tiden blevet 
brugt på at kigge efter andre finansierings muligheder.

Finn Riisgård spørger om medlemmerne ikke bliver frataget en mulighed for køb 
af golfudstyr. Gert Hansen fortæller at Mads Iversen får en større butik ved at blive 
flyttet ud i træbygningen. Den største bekymring Mads har, er om butikken kan 
tyveri sikres nok.

Per Thorstensen syntes det der et godt forslag og dejligt at vi får nogle bedre 
køkken forhold.

Jørn Nygård spørger om bestyrelsen har overvejet om der i fremtiden kan laves 
privat arrangementer i klubben. Gert Hansen svarer at bestyrelsen ikke ønsker at 
der er private arrangementer i klubben, da klubben er for medlemmerne.
Endvidere kan der oplyses at Anita ikke er interesseret.
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Frit spil

2016

Skive Golfklub

Bagmærke Frit Spil 

Frit Spil 2016
Ved årsskiftet gjorde vi status efter ordningens 5. år og kunne igen konstatere, 
at den har været en succes. Vi nåede sidste år op på 408 medlemmer i Skive 
(svarende til ca. 58 % af vore aktive fuldtidsmedlemmer), som i 2015 betalte 
800 kr. for at være med i ordningen. Det er vi glade for og håber at få mindst 
det samme antal med i 2016.I år er vi de samme 8 klubber, og prisen for at 
være med er uændret 800 kr.

Mange besøg i de andre klubber
De godt 400 fra Skive Golfklub har i 2015 tilsammen aflagt over 6.000 besøg 
i de 7 andre klubber. 

Evaluering 2015
De 8 klubber (Aars, Løgstør, Hvalpsund, Morsø, Harre Vig, Hjarbæk, Volstrup 
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 ordnin-
gen giver større udveksling på banerne og dermed inspiration til udvikling af 
eget anlæg, og at der er en fælles økonomisk gevinst.
I alt har der - efter fradrag af meget små administrationsomkostninger – været 
knap 1.1 million kr. til deling mellem klubberne.
Ordningen betyder for deltagerne, at det altid er muligt at finde en bane at 
spille uden større merudgift, når ens egen bane er optaget af turneringer eller 
andre aktiviteter.

Nordvestjysk GK havde igen et ønske om at være med. Et flertal af de 8 
klubber så gerne Norvestjysk med, men flere klubber ønskede i så fald prisen 
hævet fra de 800 kr. til måske 900 eller 1.000 kr.
Efter en del overvejelser og forskellige argumenter for og imod en udvidelse, 
blev de 8 klubber enige om at fastholde antallet af klubber.
Nordvestjysk har efterfølgende taget konsekvensen og har nu indgået en lig-
nende ordning med Struer, Lemvig og Sydthy, hvor der betales 600 kr. for frit 
spil på 3 andre baner.
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Det er ikke 
for sent
Du kan stadig nå det 2016-ordnin-
gen er godt i gang med 285 med-
lemmer fra Skive medio marts. Det 
er lidt færre end på samme tids-
punkt sidste år.

Indbetaling af 800 kr. kan foreta-
ges på konto i SparNord: 8497 
0006873758. Husk, at opgive med-
lemsnummer + navn ved indbeta-
ling.

Det er vores håb, at ”klubber i klub-
ben” og andre etablerede smågrup-
per i det kommende år mindst én 
gang vil drage på udflugt til en af 
de klubber, der er med i ”Frit spil 
2016”. Det er en god måde til at 
få mange med i ordningen og til at 
skabe den bedst mulige økonomi 
for de involverede golfklubber. 



Generalforsamling
november 2015

Skive Golfklub afholdte
generalforsamling tirsdag
den 22. oktober 2015 i
Spar Nords kantine med
deltagelse af 120 med-
lemmer.

Bestyrelsens beretning er
fordelt udover årsskriftet.

Generalforsamling
Vagn Ramsdahl oplyser endvidere, at vi får Lokale tilskud fra kommunen og derfor 
ikke må vi leje ud kommercielt. 
Eigil Andersen forslår at bestyrelsen trækker forslaget og bare går i gang med 
ombygningen.
Lene Søndergaard tilføjer at vi taler om et engangsbeløb på kr. 350, hvilket svarer 
til ca.  1 kr. om dagen.
Børge Schrøder menter, at måden tingene bliver gjort på er forkert, da alle ikke er 
her. Knud Borup Jensen svarer at det er en lovlig indkaldt generalforsamling, så 
alle har haft mulighed for at møde op.
Kirsten Thorhauge siger at beløbet vi taler om bare er 1 runde på en fremmed 
bane.
Ole Lyholm syntes at der er blevet tæsket nok rundt i emnet og at alle har haft en 
mulighed for at komme til mødet.
Knud Borup Jensen foretog herefter afstemning ved håndsoprækning og forslaget 
blev vedtaget med stort flertal.
Forslag fra medlemmerne.
Der var ikke indkommende forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Der skal vælges 3 medlemmer for 2 år.
Bestyrelsens forslag:
Palle Nielsen (modtager genvalg).
Gert Hansen (medtager genvalg).
Niels Rødsgaard.
Forslag fra medlemmer:
Michael Sørensen
Efter afstemning blev følgende valgt:
Niels Rødsgaard
Palle Nielsen
Gert Hansen.
Bestyrelsen konstituerer sig ved et senere møde.
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Socialt Samværd i højsædet 

Seniorklubben 2016
Udflugter og Rejser (se Golfbox for detaljer og tilmelding)

• 3-dages ”Kør selv rejse” til Sønderjylland 24-26. maj. Se opslag i Klub-
hus og på Golfbox. Turen er fuldtegnet med 69 deltagere. Der er oprettet 
venteliste.

• Endags “Kør selv” tur til Løgstør onsdag den 8. juni.
• Endags “Kør selv” tur til Sebber Kloster onsdag den 14. september.

Kamp om Limfjordspokalen 

• Greensome på Mors torsdag den 9. juni kl. 09.00. 
• Greensome i Skive onsdag den 17. august kl. 9.00.

Harre Vig match

• Invitation til Seniortræf i Harre Vig modtages senere. Dato ej fastlagt.
Mænd mod Kvinder
26. september spiller Mænd fra Seniorklubben mod Kvinder fra Seniorklub-
ben og Old Girls. 

Golf ved Limfjorden (Old Boys)
En Herreturnering (60+) med hold fra Fritspilsklubberne. Indledende kampe 
spilles i april og august. Skive deltager med 4 hold i A-rækken, 3 hold i B-ræk-
ken og 2 hold i C-rækken.
Tilmelding på Golfbox er afsluttet, men der er hele tiden brug for reserver – 
Send mail herom til steenkrarup@mail.dk 

Der spilles derudover to Stableford turneringer for mandlige 60+ medlemmer 
af Frit Spil 2016.
En forårsturnering i Skive torsdag den 19. maj og en afslutningsturnering i 
september/oktober. Deltagelse i disse turneringer er fortrinsvis for deltagere i 
holdturneringen.
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Jul
Juleafslutning og Julefrokost

Gennemføres onsdag den 30. no-
vember med forudgående med-
lemsmøde, 9-hullers Cross Country 
og/eller Bankospil. Og så holder vi 
en fest, hvor vi hylder årets julenis-
se og flere andre ting, mens vi for-
søger at tømme klubkassen.

Seniorudvalget
Se side? 

Billeder fra Seniorklubbens tur til 
Sønderjylland i maj 2015, hvor vi 
boede på Slukefter Kro og spillede 
i Brande, Aabenraa og på Brundt-
landbanen i Toftlund.

Stemning



Socialt Samværd i højsædet 

Seniorklubben 2016
Formål
• at samle de lidt ældre golfspillere 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-mat-

cher med andre klubber m.m.

Medlemmer

Golfspillere, der har nået en moden alder, som er interesseret i at spille for-
skellige former for turneringer, og som gerne vil deltage aktivt i det sociale liv 
i klubben.

Alle medlemmer af Skive Golfklub - uanset handicap - over 50 år optages 
gerne. Bestyrelsen kan tillade afvigelser fra såvel aldersgrænser som med-
lemskab.

Hvis du er begyndt spillet i en moden alder eller er ny i klubben, så er Se-
niorklubben det helt rigtige sted at være med. Du får pludselig mere end 160 
golfkammerater af begge køn.
Medlemsgebyr

Gebyret udgør kr. 100 og betales forud for hele året eller ved indmeldelse. Be-
løbet anvendes til præmier, frokoster, rejser, udflugter og evt. andre aktiviteter 
i Seniorklubben. Betales til kassereren - gerne ved indsættelse på kontonr. 
85000003197417. Husk at oplyse for- og efternavn samt medlemsnummer.

Du kan også blot dukke op en onsdag morgen og betale - eller prøve at være 
med en enkelt gang, før du beslutter dig.
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Onsdag
Onsdagsspillet

Der spilles både 9 og 18 huller.
18 huller spillet med start kl. 09.00 
hele året. 9 hullers spillet starter ca. 
kl. 10.30. Tilmelding på Golfbox se-
nest i løbet af mandagen.

Der betales 10 kr. til præmier (gæ-
ster 20 kr.).

Scorekort afhentes senest 15 mi-
nutter 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, som sendes ud på 18 hul-
ler med baglæns gunstart. Der er 
også - undtagelsesvis - mulighed 
for at komme med på én af de sid-
ste bolde ved at møde op senest 
kl. 08.45. Evt. afbud senest onsdag 
kl.8.30 til Turneringslederen (se ak-
tuelt tlf.nr. på Golfbox).

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 året rundt 
nyder Anitas ”madder”.



Hul 3 Skive 

Frit Spil
Over 16.000 besøg
Ser vi på hele året har medlemmer af ordningen gennemført 16.234 besøg, 
svarende til gennemsnitligt 11-12 besøg på fremmed bane for hvert medlem. 
Flest har der været i Hvalpsund, som havde 4.347 besøg, og fik den største 
”bid af kagen” – ca. 293.000 kr. Fulgt af Harre Vig og Hjarbæk med henholds-
vis 200.000 og 175.000 kr. 

Vi nøjedes med en indtægt på knap 70.000 kr.

Hverveprocenten har varieret fra klub til klub med Skive, Aars, og Harre Vig i 
spidsen med 59, 43 og 25 % tilknyttede medlemmer. Samlet har 31 % af de 
otte klubbers fuldgyldige voksne 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.

Fastholder medlemmer og tiltrækker nye
Klubberne er - som tidligere nævnt - enige om, at ordningen vil gøre det nem-
mere 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 klubbernes caféer og golfbutikker.

Økonomisk udligningsordning
Den hidtidige udligningsordning fortsætter uændret, således at de klubber, 
der har flest besøg, også får de største indtægter. 

Steen Krarup
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Baneudvalg
Vi har også planer om en forøget 
beplantning, hvorved vi mener at 
kunne bibringe et mere tiltalende 
æstetisk indtryk af banen.

Der ligger også fortsat et udbredt 
ønske om en gennemgribende 
dræning af hullerne 1, 2, 17 og 18, 
og det vil blive gennemført, hvis vi 
kan finde det økonomiske råderum 
for projektet. 

Vi vil gerne fra baneudvalget ud-
trykke en kæmpestor TAK til de 
frivillige hjælpere , der har været 
så velvillige til at bakke op om for-
skellige småprojekter, og iøvrigt har 
været utrolig  behjælpelige, når de 
er blevet spurgt. Uden denne hjælp 
ville mange aspekter i vedligehol-
delsen af banen være betydelig 
vanskeligere.

Vi siger på forhånd tak for 2016.

P.b.v.  Niels Falkenberg

Billedtekst



Generalforsamling
november 2015

Skive Golfklub afholdte
generalforsamling tirsdag
den 22. oktober 2015 i
Spar Nords kantine med
deltagelse af 120 med-
lemmer.

Bestyrelsens beretning er
fordelt udover årsskriftet.

Generalforsamling
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.

Eventuelt:
Jørgen ???  vil gerne vide, hvornår området omkring cykelparkering skal reno-
veres? Han har selv har tilbudt at gøre det? Niels Falkenberg svarer at det afven-
ter færdiggørelse af sive dræn.
Pia Myrup spørger til om klubben må bruge frivilligt arbejde til at holde nogle af de 
grønne områder på banen, som f.eks. højen før træningshuset. Bestyrelsen er ved 
at undersøge det forsikringsmæssige ved brug af frivillig arbejdskræft.
Der kom et spørgsmål fra salen om bestyrelsen vil gøre noget ved det lange rough 
på banen. Bestyrelsen havde på sidste møde en snak om hvad der skal gøres ved 
rough, da det var et af de områder der blev scoret lav på i golf spiller i centrum. Det 
bliver et af arbejdspunkt for bestyrelsen næste år. 
Per Thorstensen roser green keeperne for deres flotte arbejde i løbet året.
Et af vores nye medlemmer spurgte til, om markeringerne til blå tee kunne blive 
mere synlige, da der bruges meget tid på at finde dem. Gert svarer at de ændres 
til tydelige grønne markeringer i 2016. 

Gert Hansen sluttede med at takke SparNord for at stille lokaler og forplejning til 
rådighed for generalforsamlingen, og Knud Borup Jensen for at være dirigent.
Skive, den 24. november 2015.

Knud Borup Jensen    Eva Jensen
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Støtter din bank
også din lokale
forening? 
- det gør Spar Nord

Vi ses på banen, i byen og hos os i banken.
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Telefon 96 16 16 16
www.sparnord.dk
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