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givet - i uddrag - af for-
manden på den ordinære
generalforsamling den 
29. november 2011.

Beretningen er et kort tilbageblik på
sæsonen 2011, en opsummering
af væsentlige begivenheder i perio-
den siden sidste generalforsamling
samt lidt om fremtiden.
I år havde vi valgt at udsende
beretningen forud for general-
forsamlingen med henblik på at
skabe et fælles grundlag for en
mere debatpræget afvikling 
af generalforsamlingen.

Væsentlige begivenheder i 2011
Grundlæggende synes
bestyrelsen, at vi har haft en rigtig
god sæson, og at der igen er sket
mange ting i årets løb. 

Lad mig starte med de mere
positive:

• Vi etablerede ”Frit Spil 2011”
sammen med Hvalpsund, Morsø,
Aars og Løgstør. Og vi fortsætter
med denne ordning i 2012.
Alle 5 klubber har været glade for
ordningen, som for os er et stort
medlemsgode, mens det for f.eks.
Hvalpsund primært er og bliver et
økonomisk gode.
Harre Vig Golfklub har igen ikke
ønsket at være med. Vi forstår
stadig ikke deres holdning.
Vi finder, at den nye ordning er et
rigtig godt medlemsgode for vore
medlemmer og en fremsynet ord-
ning i en tid, hvor ”kampen om
medlemmerne” er voksende. For
alle 5 klubber er det et glimrende
værn mod medlemstilbagegang
og samtidig en udvidelse af klub-
bernes ”rekrutteringsområde” for
nye medlemmer.
Vi ser stadig både den gamle frit-
spilsordning og den nye som én af
mulighederne for at profilere
Skive-egnen og måske på læn-
gere sigt tiltrække arbejdskraft. 

Bestyrelsens
beretning
for 2011  
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Det er vores indtryk at både Skive
Kommune og Erhvervs- og Turist-
center er ved at få øjnene op for
det.
Senest har vi dog igen for 2012
indgået en aftale om ”Nabo-
medlemskab” med Harre Vig til
1.000 kr. pr. år for de, der ønsker
det, og en greenfee-ordning til
100 kr. pr. gang for alle øvrige
medlemmer.
Sammenligner vi med 2009-
2010-fritspilsordningen med
Harre Vig og ”Frit spil 2011 og
2012”, vil vi blive de økonomiske
vindere med en forøgelse af ind-
tægterne på samlet 60-70.000 kr.
i det kommende år.

• Vi har i 2011 med Knud Stor-
gaard som primus motor startet en
Erhvervsklub, som vi forventer os
en del af.  Vi håber at den er med
til at gøre det attraktivt at være
sponsor, og håber også at med-
lemmer af Erhvervs-klubben vil
hjælpe Sponsorudvalget med at
finde nye sponsorer, og at nå de
stillede mål.

• Vi startede sidste år en ny
afdeling for de helt små - Bambi-
noerne (3-10 år). Det har været en
kæmpe succes. Der er blevet leget
med tennisbolde, plastikkøller og
andre sjove redskaber. Bambino-
erne er et friskt pust i klubben. Flot
initiativ, engagerede ”trænere” og
et flot fremmøde. 9 af bambinoerne
og 5 nye i samme aldersklasse har
i efteråret gennemgået et specielt
tilrettet forløb og har nu DGU-kort.

• Holdresultaterne har været
knap så gode som tidligere, men i
de lavere rækker fik vi meget
flotte resultater med puljevindere i
A-rækken, Senior A og Veteran C.
I de øvrige rækker for klubgolfere
blev vi nr. 2 i både B-, C-rækken
samt i Veteran B.
Om det jysk-fynske mesterskab
nåede A-holdet semifinalen, mens
Senior A-holdet igen tabte knebent
i kvartfinalen og dermed endnu en
gang missede oprykningen til 
3. division.

• Vi har igen i 2011 gennemført
et PR-stunt i uge 28, hvor vi lod
alle, der måtte have lyst, spille
gratis på vores bane. Vi havde ca.
1.300 gæster den pågældende
uge, som må betegnes som en

stor succes, ikke mindst for
caféen og proshoppen samtidig
med, at vi har en forhåbning 
om - på sigt - at få flere betalende
gæster.
Vi havde i år den glæde, at Skive
Kommune gav et markedsførings-
tilskud på 10.000 kr. og dermed
havde råd til en helsides annonce
og en ½ sides artikel i Golf Bladet
samt en artikel på teetime.dk.
Nogle af vore medlemmer har følt,
at vi udelukkede dem fra banen.
Nok rigtigt, hvis man ikke bestilte
tid en uge eller to i forvejen, men
tænk på, at vi med støtte fra kom-
mune, sponsorer og annoncører, i
år tjente penge på denne uge, og
at vi har en ordning med frit spil på
4 andre baner, som kan bruges,
når der ikke er plads på vores
egen.

• Vi kan glæde os over den fort-
satte medlemstilgang, hvor vi har
passeret de 900 aktive medlem-
mer – Det vender jeg tilbage til.

• Vi kan glæde os over 7. år i
træk med overskud - godt nok af
meget beskeden størrelse i år ca.
5.000 kr. - men en samlet ned-
bringelse af gælden med ca. 1
million kroner i de seneste 6-7 år
uden at det er gået ud over ak-
tivitetsniveauet og ambitionerne.
Tværtimod.
På trods af finanskrise og dermed
et mere end vanskeligt sponsor-
marked står vi således rimeligt
rustet over for fremtidige ud-
fordringer. 
Vi undlod kontingentstigninger
forud for denne sæson. Det kan
vi desværre ikke gentage, hvis vi
samtidig skal udvikle banen og
fastholde kvalitetsniveauet.
Der er derfor planlagt en stigning
på 4-5 %.

Der er et par ting, vi kan
beklage lidt:

• Vi har fortsat stor afgang
(ca. 10%), men stadig en pæn til-
gang både på begyndersiden og
heldigvis også en god tilgang af
medlemmer fra andre klubber og
andre, der har genoptaget golf-
spillet.
Dermed fortsat positiv nettotilgang
af medlemmer i en tid, hvor en del
klubber har dalende medlemstal.

På landsplan har DGU igen en
medlemsmæssig fremgang, men
kun i kraft af Flex-medlemskabet
(for personer, der tidligere har
spillet golf, hvor man betaler et
beløb for DGU-kort, og dertil skal
betale greenfee overalt i de klub-
ber, der vil acceptere dette kort)

• Vi besluttede - som en af de
første klubber i landet - at give
mulighed for Flex-medlemskab til
995 kr. fra starten af 2011, og
kan konstatere, at det hverken har
været en økonomisk katastrofe,
som nogle frygtede, men heller
ikke på kort sigt en økonomisk
gevinst. Vi har i kraft af denne nye
kategori samlet fået flere aktive
medlemmer, som dog betaler
gennemsnitligt mindre

• Vore to højest rangerende
elitehold, herreholdet i 1. division
og dameholdet i 2. division,
rykkede desværre ned.
Mere herom senere.

• Vi har ingen problemer med at
finde hjælpere til konkrete op-
gaver, og det er vi rigtig glade for,
men det er svært at finde med-
lemmer, der vil tage ansvar for et
samlet funktionsområde og gå ind
i bestyrelsesarbejdet. Det bruger
vi hvert år mange kræfter på. 
Vi har også konstateret at en del
af bestyrelsens medlemmer er 
involveret i mange daglige
driftsmæssige forhold, som kræver
en del tid.
Dette forhold har vi drøftet ind
gående, og har - som skrevet ud
til alle medlemmer i oktober - en
plan om på sigt at overgå til en
model med en forretningsfører
eller manager, der tager sig 
af personalesager og de 
daglige driftsspørgsmål, 
samt er opsøgende på 
sponsorområdet, 
således at bestyrelsens 
arbejde bliver mere 
fremadrettet og frem-
adskuende.

Dette kræver flere penge og bedre 
økonomi end den, vi har i dag.
Flere medlemmer - flere spon-
sorer - flere betalende gæster. 
Gerne det hele.
Vi har allerede så småt taget hul
på modellen med etablering af et
forretningsudvalg, som træffer en
del af de nødvendige beslutninger
mellem bestyrelsesmøderne, og
dette forhold vil blive udbygget i
de kommende måneder og i det
kommende år.
Forretningsudvalget vil i vid ud-
strækning aflaste bestyrelsen og
vil modtage et mindre honorar
herfor. 
Og det, at vi agter at udvide an-
tallet af bestyrelsesmedlemmer
fra de nuværende 5 til 7, som
vedtægterne giver mulighed for,
gør at bestyrelsesarbejdet 
fremadrettet ikke bliver helt så 
tidskrævende, som mange måske
har frygtet.

• På PR-siden har vi haft svært
ved at få medlemmer til at en-
gagere sig, og vi håber at én eller
flere melder sig til dette arbejde.

• Endelig vil jeg nævne, at vi 
sidste år etablerede video-
overvågning overalt i klubhuset,
og vi har desværre haft ”gevinst”
med et tyveri i oktober. Resultatet
var smadrede ruder, et ødelagt
stålskab og tyveri af et mindre
pengebeløb. Vi har i forlængelse
heraf - og for at spare på el-
udgifterne - etableret automatisk
tænding af lyset i bl.a. caféen og
indgangs/info-rummet.

Fortsættes side 4
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Arbejdet i bestyrelse og udvalg.
Vi har i det forløbne år holdt 9
bestyrelsesmøder og rigtig mange
udvalgsmøder.
Vi har holdt det traditionelle møde
med ”klubber i klubben” og det
traditionelle møde med vore
naboer mod nordvest samt i alt 4
møder med vore nye samarbejds-
partnere i ”Frit spil 2011” og ”Frit
spil 2012”

Hvalpsund d. 29. febr. 2012

Banen
Udover medlemmerne, er banen
det største aktiv i Skive Golfklub.
Vi har i år haft 3 heltidsansatte til
banepasning, en ekstra banemed-
hjælper i 4 måneder og en er-
hvervspraktikant i 1 måned.
Jacob Vestergaard forlod os med
udgangen af september for at
søge nye græsgange. Det har ført
til beslutningen om at reducere
antallet af fastansatte green-
keepere til 2 og så supplere med
1-2 banehjælpere, når behovet er
størst. Max Palshøj har de seneste
måneder overtaget den ledende
rolle. Han har gjort det rigtig godt
og fortsætter i 2012.
Sæson 2011 har været en blandet
fornøjelse - primært grundet den
meget lange vinter, som bevirkede
at væksten først kom i gang sent i
april måned. Særlig hårdt ramt var
teesteder. Hertil kommer ekstremt
meget vand hen over sommeren
samt i september/oktober, hvor vi
var tvunget til at lukke de 9 lavest
beliggende huller. Heldigvis har vi
kunnet åbne dem igen, og det er
ikke vores tanke at lukke hullerne
permanent, medmindre vi bliver
tvunget til det. 
Vi har dog i november lukket de
ordinære teesteder og spiller indtil
30. marts på provisoriske tee-
steder (RØD). Der må selvfølgelig
stadig også spilles fra blå tee.

Vi etablerede et nyt herre teested
på hul 2 og havde en plan for
yderligere renovering af alle tee-
stederne på hul 1-3. 
Af økonomiske årsager droppede
vi disse planer, men vil i 2012 i
langt højere grad end tidligere
forbedre teestederne gennem 
vertikalskæring og dressing.
Der blev med forsinkelse opsat
nye teestedsoversigter og vi fik i
april en ny baneguide. Begge dele
er vi glade for og har fået ros for
af både gæster og medlemmer.
Vi har fra foråret iværksat en ny
klippeplan, som blev justeret i
sommerens løb.
I november gennemførte vi 1. del
af en ny beplantningsplan - den
største nyplantning siden 2001,
hvor banen blev udvidet. I alt er
der plantet mellem 250 og 300
nye træer mellem hul 9 og 12, 10
og 11, 13 og 15 samt på hul 18
og ligeledes foran halvtaget med
golfbilerne.

Greenkeeperne
Vagn Kristensen og Max Palshøj

Alt i alt store udfordringer for vore
greenkeepere, men jeg synes de
har klaret sig godt og har - på
trods af ekstraopgaver og reduk-
tion af bemandingen - leveret en
bane af høj standard. En bane, der
er rost af såvel medlemmer som
af greenfee-spillere og gæstende
elitespillere. Når vi sammenligner
os med andre baners tilstand, er
vi fint med, men det kan stadig
blive bedre.
I 2012 vil vi fortsætte med æn-
dring af bunkers og evt. flytning af
bunkers. Vi vil gennemføre dræ-
ning på hul 2 og ved green på hul
6/tee hul 7.

Endelig vil vi fortsat fokusere på
”finish’en”, på klipning og be-
plantning m.m.

Skive Kommune
Vi lider stadig under en for os 
forringet ”Skiveordning 2007”,
specielt set i lyset af, at den tid-
ligere aftale om pasningstilskud er
faldet væk.
Vi har forhåbninger om en bedre
forståelse fra byrådets side ved
den kommende revision af Skive-
ordningen.

Begyndere/nye medlemmer
Vi har igen i år haft god tilgang af
nye medlemmer, men desværre
ikke antalsmæssigt helt på niveau
med de seneste år, hvor vi har
haft omkring 100 begyndere. I år
har vi haft ca. 20 færre end sidste
år. Heldigvis kommer der også en
del fra andre klubber og spillere,
der har holdt pause fra golf i nogle
år.

Begynderudvalget har i 2011 igen
været gode til at fastholde en stor
del af de mange, der har lyst til at
prøve at spille golf, og vi er
generelt rigtig gode til at få afslut-
tet uddannelsen for de, der har
påbegyndt den.
Vi har - som nævnt indledningsvis
- fortsat en forholdsmæssig stor
afgang fra alle grupper (som de
fleste andre golfklubber). Men
igen en positiv nettotilgang, og vi
har ved udgangen af september
måned 908 aktive medlemmer.
Hertil kommer 18 longdistance,
nogle få begyndere, der ikke har
afsluttet uddannelsen, 19 juniorer

uden banetilladelse (Bambinoer)
samt ca. 50 passive. Tæller vi det
hele med, har vi 1008 medlem-
mer. Det største antal nogensinde

Elitegolf
Skive Golfklub startede for flere år
siden en satsning på elitegolf og
vi må konstatere, at det de første
år gik strygende. Oprykning tre år
i træk for herrernes 1. hold og
derefter tre år i træk vinder af 1.
division og meget tæt på i alle tre
oprykningsspil, uden at det dog
lykkedes at nå op på landets 
højeste niveau, Elitedivisionen.
Men stadig flot at være blandt de
10-15 bedste klubber i landet i
perioden 2007-2010.
I 2011 blev det - som nævnt ind-
ledningsvis- desværre til nedryk-
ning ikke bare for herrerne, men
også for damerne.
Vi havde håbet, at herrernes 2.
hold ville rykke op i 4. division,
men trods fire sejre og en uafgjort
kamp blev det ene nederlag
desværre afgørende.
Vi ændrede vores elitemålsætning
for et år siden, hvor vi besluttede
os for i højere grad at satse på
”egen avl”. Vi er i et generations-
skifte, hvor hovedvægten i 2012
vil være talentpleje, hvor de bed-
ste juniorer deltager i elitetrænin-
gen, således spillere med stort
potentiale udvikles yderligere,
samtidig med at vi skal dyrke de
øvrige juniorer og den brede
medlemsskare, der er klubbens
fundament.
Klubbens nye målsætning er på
herresiden at bide sig fast i 
2. division og håbe på et 2. hold i
4. division. Begge dele synes rea-
listisk inden for de næste par år,
og med den rette talentudvikling
er der også en realistisk mulighed
for at vende tilbage til 1. division.
Vi ved, at mange sponsorer bakker
op om den ændrede holdning og
håber, at alle vore medlemmer gør
tilsvarende.
Knud Storgaard har valgt at stoppe
både som elitetræner og som
spiller for klubben efter denne
sæson, således at Mads Iversen
overtager elitetræningen i 2012.

Fortsættes side 6
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Klubmestre
og andre præmietagere

til årsafslutning 2011
1    Sofie Bæk

Årets Rookie, damer

2    Thomas Bådsgård
Klubm. hulspil, herre

3    Erik F. Bendixen
Senior netto

4    Erik Nielsen
Senior netto

5    Frederik L. Bagger
Årets Rookie, herre

6    Svend Søndergaard
KM veteran, br. + netto

7    Vibeke Bagge
KM veteran, br. + netto

8    Kristian Jensen
2. pl. B-rækken 
afslutningsturnering

8    Erik Kristensen
2. pl. B-rækken 
afslutningsturnering

9    Ole Bagge
Veteran, netto

10  Kirsten Thorhauge
2. pl. A-rækken 
afslutningsturnering

11  Jørn Nygaard
KM, Midage, brutto
+ 2. pl. A-rækken 
afslutningsturnering

12  Henny Søndergaard
RU, veteran, br. + netto

13  Dorte Broberg
RU, br. netto, damer

14  Egon Pedersen
RU, efterårsgreensome

15  Verner Jensen
RU, efterårsgreensome

16  Jens Iversen
RU, seniorer, brutto

17  Dorte Fynboe
KM. slagspil damer.
+ senior brutto og
netto

18  Thomas Bådsgård
Vinder B-rækken
afslutningsturnering

19  Christian Dahl
Vinder, efterårsgreens.

20  Jonas Bæk
Vinder, efterårsgreens.

21  Jan Fjederholt
KM, senior, brutto

22  Ole Rudbæk
RU, midage, netto

23  Jeppe Bådsgård
Vinder B-rækken
afslutningsturnering

24  Victor Storgaard
RU, veteran, brutto

25  Mads Engberg
Klubm. slagspil, herre

26  Per Alan Jensen
Vinder A-rækken
afslutningsturnering

27  Hanne T. Jensen
Vinder A-rækken
afslutningsturnering

1 2       3 4

5 6

7 8 9

10 11       12

13 14                    15     16 17 18

19 20       21 22 23

24       25 26 27

Et stort tillykke 

til alle!
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SGK-Ungdom
Vores ungdomsafdeling kan
sagtens tåle at blive større, og der
er gjort et stort forsøg på at skabe
en afdeling, hvor de unge er ak-
tive, deltager i træningen, og i det
hele taget bruger mange flere
timer i hinandens selskab - hygge
sig i klubhuset, småsnakke og se
golf på skærmen m.m.
Det er der nogle, der gør, men
mange flere kunne med stor
fordel benytte sig af dette. For at
sætte lidt skub i den sociale ud-
vikling blandt de unge, oprettede
afdelingen en gruppe på Face-
book.
Gruppen er kun for ungdoms-
spillere i SGK og udvalgsmedlem-
mer. Meningen med gruppen er,
at de unge hurtigt skal kunne
kommunikere med hinanden og
måske lave aftaler om spil, hygge,
snak og samvær.
Ungdomsafdelingen har også
oprettet en hjemmeside, hvor
målet er, at både unge og foræl-
dre kan finde alle de relevante
oplysninger, der er brug for at
kende, når man vil spille eller
allerede spiller golf i SGK.
For at øge kendskabet til golfen
blandt unge i Skive og omegn, og
derved hverve nye medlemmer,
har vi skabt mulighed for, at aktive
ungdomsspillere blandt andet kan
afholde fødselsdagsfest i klubben,
og der har været afholdt flere
besøg fra omkringliggende skoler.
De har prøvet spillet under 
kontrollerede forhold, som
forhåbentlig vil give nogle af dem
lysten til at kaste sig ud i golf-
spillet. Det er ikke sikkert at disse
aktiviteter her og nu resulterer i
flere medlemmer, men vi tror på,
at nogle af disse unge på et
senere tidspunkt vil kaste sig over
golfspillet. 
Vi har i år haft to hold med i DGU’s
holdturnering, og SGK Ungdom
var også godt repræsenteret i de
fire kredsturneringer, som af-
holdes med nogle af de omkring-
liggende klubber. Vi lagde bane til
ved afholdelse af turneringen i
juni, hvor det da også var en af
vore egne spillere, der løb af med
sejren.

Også i Junior Cup’en for Distrikt 1
i Hirtshals var vi godt repræsen-
teret, og der blev også præsteret
flotte resultater. 
Vi vandt i U15, og vinderen, 
Christian Dahl, blev senere lands-
mester og deltog i september i
landskamp mod Sverige. 
Flot klaret!

I august blev der traditionen tro
afholdt GOLF sommerlejr for ju-
niorer fra Nordvestjysk - Skive -
Struer - Harre Vig - Morsø -
Sydthy golfklubber. Fire herlige
dage i pragtfuldt vejr, hvor ca. 60
ungdomsspillere blandt andet
spillede golf, hyggede og boltrede
sig i Jesper Hus Vandland. At lave
”Hole in one” kan også ske for en
ungdomsspiller. Under lejren skete
det for Alex Holm - en præstation
Christian havde leveret en måned
tidligere.

Turneringer
Sæsonen 2011 har - ud over
klubmesterskaberne - budt på 8
turneringer, som har været åbne
for samtlige medlemmer. De fleste
har haft mere end 100 deltagere -
dejligt, og det har et par gange
været nødvendigt med venteliste. 
Klubmesterskaberne havde igen i
år en pæn tilslutning, men det kan
stadig blive bedre.
Ud over de store turneringer har vi
gennemført de traditionelle kaffe-
turneringer og test-spil med fin
deltagelse - specielt i foråret. 
I alt 16 begynderturneringer. 
Flot.
Endelig har vi været vært for 
DGU-arrangerede divisions- og
danmarksserie matcher, 3-kant
turneringer, bymatcher, junior- og
”old boys”-turneringer m.m.
Vi har for fjerde år i træk haft
turneringssamarbejde med Harre

Vig GK med stor deltagelse i 
TOYOTA’s ”Salling Open”, hvor der
i 2011 blev spillet i Harre Vig.
Turneringen afholdes i Skive i det
kommende år. Vi har for 2012
besluttet at fastholde antallet af
turneringer, som ser ud til at være
det rigtige niveau.

Naboordninger
Vi har stadig en af landets mest
omfattende greenfee-aftaler med
35 andre klubber, heraf ca. 20
med ½ greenfee. Det har været
og er fortsat vores opfattelse, at
disse aftaler er nogenlunde om-
kostningsneutrale for klubberne,
både økonomisk og med hensyn
til pres på banerne, men det er et
stort gode for medlemmerne, ikke
mindst for mange pensionister.
Sammen med ”Fritspilsordningen”
giver aftalerne gode muligheder
for udflugter og for at finde en
anden bane, når ens egen er lukket.
Anders Christensen, Jørn Nygaard
og jeg har for et par uger siden
deltaget i møde med ”De Nord-
vestjyske klubber”. ½ greenfeeaf-
tale med disse klubber fortsættes.
Vi har på mødet aftalt at udveksle
turnerings information med åbne
turneringer til en attraktiv pris. 
Frit spil én gang pr. år pr. bane for
dame- herre- og seniorklubber
fortsættes (gælder kun SGK, HVG
og Morsø og gælder kun, hvis
man spiller sammen med hjem-
meklubbens tilsvarende ”klub”).
Både Morsø og Harre Vig tilbyder
nabomedlemskab for 1.000 kr.
årligt.
Emnet DGU-flexmedlemsskab blev
drøftet på begge møder. Nord-
vestjysk har ikke indført den nye
medlemstype. Erfaringerne fra de
øvrige klubber er som hos os.
Vi arbejder ihærdigt videre med
etablering af ½ greenfee-aftaler
for 2012 med flest mulige klub-
ber. Se nærmere herom på
hjemmesiden og andet steds i
Årsskriftet.

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

eftermiddag/aften, hvor der tradi-
tionelt er meget få spillere på
banen.
Frit spil for ”klubber i klubben”
ikke bare med Harre Vig, men
også sammen med Morsøs
tilsvarende ”klubber” har jeg
allerede nævnt

Mange ansatte
Skive Golfklub er jo ikke bare en
klub, men også en virksomhed
med en omsætning på 4-5 mil-
lioner. En klub som baserer sig på
et stort medlemstal og en række
gode sponsorer samt i sæsonen
9-10 ansatte eller personer på
kontrakt.
Det er derfor glædeligt, at kunne
fortælle, at vi 2012 fortsætter en
god bemanding på en række 
nøglefunktioner: Greenkeeper-
staben er som nævnt ændret, men
med arbejdsglæden og arbejds-
indsatsen i højsædet. 
Pernille Aggerholm fortsætter på
Sekretariatet.
Anders Jespersen fortsætter som
pedel, Mads Iversen fortsætter
med ”shoppen” samt som træner
og spiller, og Hanne Sørensen
fortsætter som forpagter i caféen.
Alt sammen en passende grad af
kontinuitet, vi alle kan glæde os
over.

Tak til vore sponsorer
En af forudsætningerne for at
drive en golfklub og for at
opretholde god banestandard og
udvikle banen, er en række gode
sponsorer. Her kan vi heldigvis
konstatere, at mange af byens
virksomheder og forretninger - på
trods af svære tider - fortsat støt-
ter op om Skive Golfklub. Der skal
derfor rettes en stor tak til vore
sponsorer - både nye og gamle. 
Vi kan konstatere, at vi de seneste
år har oplevet et større frafald end
normalt, og Sponsorudvalget har
kæmpet og kæmper en hård
kamp. Det ser i skrivende stund
ud til at vi har mindsket tilbage-
gangen, og håber på i de kom-
mende år at vende tilbage til
2009-niveauet.
Vi har - som nævnt indledningsvis
- startet en Erhvervsklub, som har
afholdt 6 arrangementer i 2011. 

Skive Golfklub 2012
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Lidt om fremtiden

• Vi vil i Skive Golfklub arbejde
videre med vore tanker omkring
baneforbedringer og vil i løbet af
foråret udføre 2. del af den
nævnte Beplantningsplan. Håber
også, at vi i de kommende
måneder får forbedret drænene
på hul 2 og 6. Arbejdet er så småt
startet og vil blive fortsat i løbet af
vinteren.

• Også et antal stenmels-stier 
vil blive etableret på hul 1, 2, 4, 5
og ved hul 8.

• Der er, som nævnt, udarbejdet
en pasningsplan for banen, som
vil sikre at der løbende vil blive
priklet og vertikalskåret mere 
intensivt. 

• Vi undersøger i øjeblikket 
mulighederne for en solcelledrevet
pumpe, der skal sikre vand i
grøften ved hul 2 og 3.

• For 4-5 år siden havde vi store
planer om et kombineret golf- og
by-udvidelsesprojekt, som set i
bakspejlet med efterfølgende 
alvorlig finanskrise, heldigvis blev
bremset.
Nu arbejder vi på et mindre 
ambitiøst projekt, nemlig en ”Par
3” bane eller en ”Pay and Play”
bane, som stadig står højt på
ønskelisten. Projektet har ligget
stille det seneste halve år, men vil
blive speedet op i 2012.

• Ligeledes håber vi i 2012 på
succes for vore holdspillere på
alle niveauer - både herrer, damer,
seniorer, veteraner og juniorer. På
sigt skal vi måske satse lidt mere
på senior- og veteranrækkerne,
hvor vi har et både stort og kvali-
tativt godt spillermateriale.

• Sekretariatet har netop indkøbt
et marketingsmodul til Golfbox,
der fremover giver os mulighed
for bl.a. at udsende e-mails med
aktuel information til spillere der
har bestilt starttid. I klubhuset
planlægger vi også indkøb af en
ny ovn til Hanne, og uden for
klubhuset har vi startet beplant-
ning rundt om P-pladsen. Dette
arbejde fortsætter til foråret.

• Vi satser på en nødvendig
status quo eller gerne en mindre
forøgelse af medlemstallet gen-
nem store tiltag og forbedret

fastholdelse af såvel nye som
gamle medlemmer, som det er
lykkedes for os de senere år.

• Endelig overvejer vi i 2012 at
gennemføre begynderuddannelse
over et par week-ends med det
kendte program fra påskekur-
serne. Vi vil også igen gennemføre
regelundervisning - ikke bare for
begynderne, men for alle med-
lemmer med vægt på de revide-
rede golfregler, der kommer til at
gælde næste år.

Hjælp fra medlemmerne
I pressen kan man læse, at
mange idrætsforeninger har store
problemer med at skaffe frivillig
arbejdskraft. Det har vi kun i 
mindre omfang oplevet. 
Der er stor opbakning fra mange
medlemmer i udvalgsarbejde,
specielt vedrørende begynder- og
ungdomsarbejde, som service-
medarbejdere, turneringsledere og
-hjælpere, og når det drejer sig
om at række en hjælpende hånd.
Som nævnt søger vi hvert år nye,
og gerne yngre, kræfter til
bestyrelsesarbejdet. Specielt vore
kvindelige medlemmer er stærkt
underrepræsenteret. I 2011
lykkedes det med store anstren-
gelser at få kontakt til en lille
håndfuld unge mænd, som gav
tilsagn om at lade sig opstille på
Generalforsamlingen. 
Det er virkelig glædeligt.

Afslutningstureringen blev afholdt
i slutningen af oktober. 
I alt ca.180 - svarende til 20 % af
medlemsskaren - var inviteret og
der var ”fuldt hus” med 90 spil-
lende og 112 spisende deltagere.
Turneringen dannede igen en fest-
lig ramme om sæsonafslutningen,
som vi holder fast i, og som igen i
år blev støttet af en sponsor.
Den gode opbakning håber jeg vil
fortsætte, således at vi bl.a. der-
igennem forstærker den gode
klubånd og det gode sociale
samvær, som normalt hersker
overalt i klubben.

Det er mit håb, at alle - såvel
medlemmer som ansatte, den nye
bestyrelse og medlemmer af nye
udvalg og arbejdsgrupper - vil 
arbejde for at 2012 også bliver et
rigtig godt golf-år, hvor vi dyrker
det sociale samvær og kamme-
ratskabet. Grundlaget er til stede.

På bestyrelsens vegne
Steen Krarup

PRODUKTUDVIKLING
PROTOTYPER
SOURCING

Afslutningsturneringen med efterfølgende middag 
samlede 112 spisende deltagere.
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Ungdom 2011
Skive golfklub har færre end 60
ungdomsmedlemmer men
heldigvis er tallet stigende.
I 2010 startede de første Bambi-
noer op, og i 2011 fik vi uddannet
14 nye golfspillere via et tæt sam-
arbejde med Begynderudvalget.
Da Ungdomsudvalget nævnte for
Begynderudvalget, at vi havde
tanker om at uddanne 7-årige, så
de kunne få DGU kortet, kunne vi
straks se tvivlen i deres øjne. 
Heldigvis kunne udvalgsmedlemmer
og undervisere hurtigt se ideen, og i
samarbejde fik vi på kort tid lavet en
alternativ undervisning, som med-
fører at børnene ikke skal sidde på
rumpen og lære regler.
Mads Iversen var en anelse forbe-
holden, da han så den flok vi kom
anstigende med - klar til første lek-
tion på driving range. Mads’ spon-
tane udbrud ”De er faktisk ret gode
til at slå” fik de helt store smil frem
på læberne hos de bambino-ans-
varlige - Selvfølgelig er de det!

12 Bambinoer stillede ved Årets
Rookie turnering op til en speciel
”Årets Bambino rookie green-
some” turnering med forældre/
ældre søskende som makkere. 
Det blev en god dag med Jeppe
Stephansen som vinder i overbe-
visende stil.

Der var flere gode resultater at
glæde sig over ved junior-turner-
inger rundt omkring i Golf Dan-
mark, og af disse var Christian
Dahl’s flotte sejr i landsfinalen især
værd at nævne. 
Tillykke til Christian.

Deltagelsen i årets holdturnering
blev ingen succes. Vore dygtigste
ungdomsspillere er meget spredt,
både aldersmæssigt og handicap-
mæssigt, så det er svært at få alle
til at møde modstandere, som man
passer med styrkemæssigt.
Årets Rookie på damesiden blev
en ungdomspiller med udgangs-
punkt i bambinogolfen. 
Sofie Bæk, 13 år.

Årets junior-klubmestre i slagspil
blev Christian Dahl og Sofie Bæk.

Årets efterårsgreensome blev vun-
det af juniordrengene Jonas Bæk
og Christian Dahl.

En stor flok SGK-ungdomsspillere
var også på sommerlejr i Harrevig.
De fik spillet en masse golf, og fik
også skabt kontakt til unge spillere
fra Harrevig, Struer, Morsø, Sydthy
og Nordvestjysk.

Ungdom 2012
Holdturnering bliver nedprioriteret,
idet situationen er den samme
som i 2011 - det bliver kun til et
U19A hold, som skal forsvare SGK
farverne. Vi håber på at kunne
finde et brugbart holdturnerings-
alternativ sammen med nogle
andre klubber. Ligeledes vil vi
satse på Distriktsturneringerne,
som er individuelle turneringer,
hvor alle kan være med. Fra de
helt nye bambinoer, der lige har
fået stort kort til de mere garvede
juniorer. 
Golfsommerlejren er igen i år 
på programmet den første uge i
august.

Bambinogolf vil fortsat være en af
vore store indsatsområder.
Vi håber at der kommer flere af
de helt små fra 5-10 år, som vil
have en stille men sjov start på
golflivet - så har I børn eller
børnebørn der skal introduceres
for de grønne arealer, så kig ud til
en afslappet søndag eftermiddag
fra 16.00-17.00  - første gang
den 29. april.
Vi har allerede nu en håndfuld
bambinoer, som vi fra sæsonstart
skal have uddannet i samarbejde
med begynderudvalget.
De bambinoer, som fik kortet i
2011, skal færdiguddannes. Til det
formål har vi valgt at indføre
mærkeprøver.  
Mærkeprøverne bliver en mulighed
for alle juniorer - uanset alder og
nuværende handicap.
I vil derfor se juniorer gå rundt
med en masse bag-mærker på
deres golfbags, som bevis for at
de har aflagt og bestået en af de
forskellige prøver.

Der kan aflægges prøve i 
kategorierne:
- Sikkerhed og begreber
- Etikette
- Regellære
- Kort spil
- Langt spil
- Putting
Endelig er der også et mærke for
Spilleret, som kan tages af nybe-
gyndere som overbygning til den
forenklede regelundervisning.
Mærkerne kan tages i forskellige
kategorier: Grønt, Bronze, Sølv og
Guld, hvor Grønt mærke og til dels
også Bronze med lidt flid bør
kunne bestås af alle. 

Ungdoms-
arbejdet i 
2011 / 12

Glade Bambino-præmietagere.

Bambino-
træf ved 

øvebunkeren

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

www.freja.com

HOLE IN ONE

Derefter skal der virkelig udvises
ihærdighed for at kunne erhverve
sølvmærket og ultimativt guld-
mærket.
Møder I en ungdomsspiller med en
af de viste mærker hægtet på
bag’en, så vær opmærksom på, at
her er en spiller, som har ydet en
ekstra indsats for at dygtiggøre sig.
Skulle I støde på et guldmærke, så
skal I vide, at I her har med en
virkelig dygtig spiller at gøre.

Træning:
Der bliver fællestræning for alle
ungdomsspillere uanset alder og
styrke. 
Fællestræning bliver hver torsdag
fra 16.30-18.30. De dygtigste
spillere vil endvidere træne og spille
med spillere fra elitetruppen.

Mads Iversen vil forestå fællestræ-
ning for ungdom som, afhængig af
antal fremmødte, vil foregå som
stationer på træningsområdet
bistået af forældre og frivillige.
Søndage vil der blive juniorturne-
ringer, hvor der vil blive afprøvet
forskellige former for spil. Der vil

også blive spillet almindelig stable-
ford, så vi kan få HCP’et reguleret.  
De alternative former for spil vil
bl.a. indeholde runder med Regel-
golf eller kundskabsgolf, hvor viden 
om regler eller andre forhold
omkring golf vil give spillerne ekstra
chancer for at lave point.

Følg med på www.skivegolfklub.dk
under ungdomsinfo – her vil tid-
spunkter for træningsstart, træn-
ingstider, turneringsplan m.m. blive
slået op.
Det bliver en god sæson.
På ungdomsudvalgets vegne
Christian Bæk
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Velkommen til sæson 2012
hvor vi efter en lang vinter kan
glæde os til forårets komme, og
håbe på at banen hurtigt vil blive
klar med dejligt grønt græs.
Den nyvalgte bestyrelse og de
etablerede udvalg har brugt vin-
termånederne til at planlægge
sæsonens aktiviteter. 
Hvilke, vil fremgå af forskellige 
indlæg i dette Årsskrift, af opslag 
i og ved klubhuset samt af
klubbens hjemmeside og på 
Golfbox. En af opgaverne, vi har
arbejdet med, er etablering af en
ny hjemmeside med Facebook
som en integreret del. Denne
hjemmeside vil blive lanceret i
løbet af marts. Se side 41.
Endelig vil vi fortsætte med at
sende et elektronisk nyhedsbrev
mindst én gang hver måned, og
som det normale i ugen efter
hvert bestyrelsesmøde, således at
vore medlemmer, jf. drøftelserne
på generalforsamlingen, orien-
teres om, hvad der rører sig i
bestyrelsen.
For at flest mulige kan modtage
nyhedsbreve og anden informa-
tion fra klubben, vil jeg gerne 
opfordre alle til at meddele Sekre-
tariatet nye mailadresser enten
gennem en mail eller gennem op-
datering af din ”profil” i Golfbox.
Uden denne opdatering kan du
nemt gå glip af vigtig information

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

Medlemstal og økonomi
Vi har i de senere år fået en del
nye medlemmer, hvoraf stort set
alle har været meget tilfredse med
deres introduktion til klubben.
Jeg håber derfor, at alle medlem-
mer - også de af jer, der startede i
2011 - vil hjælpe med til at intro-
ducere andre nye medlemmer i
det kommende år. For alle må
målet være, at skaffe bare ét nyt
medlem i det kommende år.
Det er nødvendigt i en tid, hvor
kommunale tilskud falder, og hvor
finanskrisen gør det svært at øge
sponsorindtægterne.

Flexmedlemskab
Vi har som en af de første klubber
i landet sidste år indført Flex-
medlemskab, hvor man til lav pris
kan generhverve et DGU-kort, og
så betale greenfee både ude og
hjemme, når man spiller. Dette
medlemskab retter sig mod unge
under uddannelse, småbørnsfami-
lier og andre, der har travlt på 
arbejdet. Sørg for at din søn/dat-
ter, som måske tidligere har
spillet, og som gerne vil spille en
gang imellem, melder sig ind i
Skive golfklub som Flex-medlem -
du kunne jo overveje at betale et
beskedent kontingent for dem.
Eller - hvis du har kendskab til
andre i din familie eller bekendt-
skabskreds, som er i samme 
situation - foreslå dem at kontakte
Sekretariatet. 

Banen
I disse uger gælder det selve
klargøringen af banen, som
forhåbentlig vil være fuldt åben,
når dette skrift udkommer. Vejret
har indtil nu forhindret os i at
færdiggøre nye dræn ved green 
på hul 6 og teested på hul 7, men
vi har i vinterens løb drænet på
hul 2 gennem etablering af en
grøft i venstre side langs hegnet
(rød hazard).

Det er planen at fortsætte arbejdet
med baneforbedringer, og vi vil i
løbet af foråret udføre anden del
af beplantningsplanen samt et
antal stenmels-stier vil blive
etableret på hul 1, 2, 4/5 og 8.
Der er udarbejdet en pasnings-
plan for banen, som vil sikre, at
der løbende vil blive priklet og 
vertikalskåret mere intensivt.
Specielt vore teesteder trænger 
til et løft. 
Vi arbejder på et projekt ”P & P -
bane”, nemlig en Par 3 bane eller
en ”Pay and Play” bane, som står
højt på ønskelisten. 
Vi undersøger p.t. mulighederne
for at sponsorfinansiere en sol-
celledrevet pumpe, der skal sikre
vand i grøften ved hul 2 og 3.

Klubhuset og P-pladsen
I klubhuset planlægger vi indkøb
af en ny ovn til Hanne og installa-
tion af nyt alarmsystem til sup-
plering af videoovervågning samt
automatisk tænding af lys, som
det jo desværre har vist sig nød-
vendigt efter efterårets og vin-
terens indbrud.
Vi ser på ny udsmykning i klub-
huset og vil i det kommende år
hænge nye billeder op.
Uden for klubhuset har vi startet
beplantning rundt om P-pladsen.
Dette arbejde fortsætter til foråret.

”Frit spil 2012” og andre
greenfee rabatordninger
Vi etablerede en ny fritspilsord-
ning sidste år i april - en ordning
som 140 af vore medlemmer tog
imod gennem betaling af et mer-
kontingent på 600 kr.
Denne ordning fortsætter uændret
med frit spil på banerne i: 

Hvalpsund, Morsø, Aars 
og Løgstør.

Vi forventer stor tilslutning til ord-
ningen, som i skrivende stund
allerede har flere end 200 med-
lemmer.

De gammelkendte rabatordninger
udbygges - se rabatlisten på side
24 og hold øje med hjemmeside
og nyhedsbreve vedr. eventuelle
ændringer.

”Klubber i klubben” 
Bestyrelsen har i december holdt
et møde med Tirsdags-Pigerne,
Torsdags-Herrerne og Senior-
klubben, hvor den kommende
sæson blev drøftet.
Vi håber, at alle ”klubberne”
mindst én gang i løbet af sæso-
nen afholder en ”åben dag”, hvor
medlemmer kan invitere en ikke-
golfspiller med som gæst og spille
greensome efter en kort introduk-
tion på træningsbanen.

Formanden
har ordet

“Morgenmænnerne”, 
her i Hvalpsund, er ikke en officiel
klub-i-klubben, men alle kan skrive 
sig på i Golfbox.

Jo vist regnede det da 
i sommeren 2011, 

ikke mindst den 8. august 
hvor en stor del af banen 

stod under vand!
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Giv en hjælpende hånd
Hvis klubben skal virke, er det
nødvendigt, at alle medlemmer
hjælper til med at “bevare en rar
og hyggelig tone” og at nogen vil
påtage sig et ansvar og gøre et
stykke arbejde.
I bestyrelsen fortsætter vi med at
takke de pågældende gennem 
invitationer til kommunens leder-
fest, “Afslutningsturnering” og til
“by-matcher” m.m. samt måske
et måltid i ny og næ.
Jeg vil gerne opfordre alle til
enten at melde sig til et udvalg, til
kørsel med juniorer eller til del-
tagelse på arbejdsdage, som vi
også har mange af i år, men med
max. 20-30 deltagere pr. gang.
Du kan også melde dig som

hjælpere på Golfens Dag søndag
den 15. april - eller til Åbent Hus
lørdag den 12. maj - eller stille dig
til rådighed for spil med nybegyn-
derne på andre dage. 
Se mere på siderne 12 - 13.

Som minimum forventer vi, at alle
giver en hjælpende hånd med
f.eks. at tømme affaldsspande og
askebægre, eller sætte stole og
tomme flasker på plads, slukke lys
på toiletter eller i omklædnings-
rum, lukke yderdøre og rydde op i
eget bagrum m.m.

Med håb om en god sæson

Steen Krarup
Formand
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Lad mig starte med at takke
træneren, regelunderviserne,
turneringslederne, mentorerne og
de øvede spillere for veludført 
arbejde med at få begynderne 
integreret i klubben. 
Endnu en gang er det lykkedes at
skabe nogle glimrende vilkår for
vore begyndere. Se de to indlæg
fra nogle af sæsonens begyndere
på side 46.
Vi gennemførte bl.a. Påskekursus
over 4 dage for andet år i træk.
Der er mange ting, der skal ind
”under huden” både med det
tekniske og det teoretiske. 
Begynderne kom igennem, men vi
må konstatere, at det var for kom-
primeret.

Det ændres til sæsonen 2012.
Glædeligvis fik vi givet 14 Bambi-
noer et DGU-kort. Vi havde et
glimrende samarbejde med Ung-
domsudvalget omkring tilrette-
læggelsen af regelundervisningen
og fik fundet en metode til at de
små også fik lært reglerne. Ung-
domsudvalget kører videre med
regelundervisning af de små i
2012, selvom de har kortet, for jo
flere gange, de får reglerne gen-
nemgået, jo større er chancen for,
at de hænger ved.
Alle begyndere ønskes hjerteligt
tillykke med deres DGU-kort, og
jeg håber for jer, at I får mange
gode stunder på banen i mange
år fremover.

Til slut skal lyde en stor tak til vore
sponsorer ved begynderarbejdet
2012:

Strøgets Vinhandel,
Det Varme Brød,
Trifolium Frø og
Lantmännen Danpo

Uden jeres støtte var vi ilde stedt.

Begynderarbejdet 2012
Som jeg nævnte tidligere, gen-
nemføres der nogle ændringer i
denne sæson. Programmet fra
Påskekursus gennemføres nu
som weekend-kursus fordelt over
to weekender og vi laver Turbo-
kurser, hvor de fire træningslek-
tioner gennemføres over to uger,
samt selvfølgelig fortsat almin-
delige hold med én ugentlig 
træningsdag. Endelig bliver der
også mulighed for individuelle
begynderforløb. 
Baneintroduktion, som blev indført
fra 2011 sæsonen fortsætter
uændret.  Den sikrer ordentlig
registrering af begynderne og den
aflaster træneren, der kan kon-
centrere sig om at undervise 
begynderne. 
Regelundervisning  gennemføres
over tre lektioner i stedet for to,
idet en af erfaringerne fra Bam-
bino-holdene sidste år er, at man
har rigtig god gavn af, at reglerne
gennemgås på banen. Det bety-
der, at den nye regellektion 2 i
praksis foregår på banen ved
forevisning af reglerne, som man
lærte om i regellektion 1. Det kan
godt være, at man ind i mellem
ser et mindre hold på banen, som
iagttager spillere, som spiller
banen, og at regelunderviseren
bruger disse spillere til denne
form for undervisning. 
Begynderudvalget håber på, at
klubbens spillere har forståelse
herfor. Under begynderturne-
ringerne, vil der være øget fokus
på at færdes på banen, herunder
spillehastighed og etikette. Jeg
skal henstille til at alle, der spiller
med begynderne netop medvirker
til, at dette kommer i fokus.
Turneringslederne til begynder-
turneringerne vil instruere herom.
Et nyt tiltag i den kommende
sæson er en månedlig turnering
for medlemmer i Skive GK med
erhvervet DGU-kort og med HCP
37 og derover, deraf det foreløbige
navn - Plus36 turnering - som er
en individuel stableford turnering
over 9 huller). 
Formålet med Plus36turneringen
er, at man her kan spille med
ligestillede med nogenlunde
samme HCP. 

Vi vil forsøge at styrke fællesska-
bet og give den enkelte mere 
erfaring med spillet og færdsel på
banen, som et supplement til
spillet i begynderturneringerne.
Klubben vægter her det sociale
særdeles højt. 
Se alle detaljer om den kom-
mende sæson på klubbens nye
hjemmeside under Begynderinfo. 

Regelundervisning for 
klubgolfere
Der indføres nye golfregler fra 1.
januar 2012, og begynderudvalget
har planlagt at gennemføre en
regelaften for klubgolfere Mandag
d. 16. april 2012 kl. 19.00.
Nærmere om stedet tilgår, men
hold øje med Golfbox.
På hjemmesiden under begynder-
info er der nu mulighed for, at du
kan gennemføre DGU regelprøve
på Golf.dk hjemmeside. Du kan
tage prøven igen og igen indtil
den er 100% korrekt. Skive GK er
tilmeldt regelprøven, og når du har
bestået prøven sendes automatisk
en mail til regelproeve@
skivegolfklub.dk.
Klubben opfordrer alle klubbens
medlemmer til at gennemføre
prøven. Det skulle gerne i sidste
ende være til glæde og gavn for
os alle.

Regelspalten
Lige en reminder til jer alle
omkring gældende regler mhp. 
at beskytte de mange flotte ny-
plantninger på banen. De enkelte
arealer er afgrænset med blå
pæle/plader med sort top.
Dette betyder, at det er et areal
under reparation med spilleforbud
(se regel 25). Hvis din bold ligger i
arealet eller hvis bolden ligger
uden for arealet men din stance
eller dit tilsigtede sving er generet,
skal du tage lempelse (droppe fri)
uden straf - du må ikke spille
bolden, som den ligger. 

Jørn Nygaard
Begynderansvarlig

Begynder-
arbejdet i 
2011 / 12
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Golfens dag/

Åbent hus!
- henholdsvis den 15. april 

og den 12. maj 2012

Fremgangsmåden, når din bold 
ligger i eller er generet af arealet
er, at du:
•  Skal finde ud af, hvilket slag du
ville have slået, hvis ikke arealet
under reparation havde været der.
•  Finder det nærmeste punkt
uden for arealet under reparation,
ikke nærmere hullet, hvor du kan
slå dette slag uden gene fra
arealet. Punktet skal være så langt
uden 
for arealet, at du ikke står med
fødderne inde i arealet eller kom-
mer til at ramme grene på de
træer, der vokser i arealet.
Fra dette punkt, skal du droppe
bolden inden for en køllelængde,
ikke nærmere hullet. Droppet er
gratis, og du kan derfor spille
videre uden straffeslag.
Du får 2 straffeslag i slagspil og
tab af hul i hulspil hvis du:
•  Spiller bolde inde i området.
•  Står inde i området, når du ud-
fører dit slag til en bold uden for
området.
•  Med din kølle rammer grene på
de træer, der er plantet i området,
når du udfører slaget.
•  Dropper bolden mere end 1
køllelængde fra nærmeste punkt
for lempelse.

Tosset med golf
Titlen kan ses på et TV3+ pro-
gram i foråret, og jeg håber at du,
som klubmedlem vil være med til
at være ambassadør for vores
golf-klub, og medvirke til at vi dels
får flere begyndere, men dels
også får nævnt for familie, venner
og bekendte, at det måske er en
god ide at tage til Skive og spille
på vores fortræffelige anlæg.
Vil du hjælpe nogen på vej kan du
henvise til klubbens nye hjemme-
side www.skivegolfklub.dk og den
nye side på Facebook 
(Skive Golfklub).

På Begynderudvalgets vegne
Jørn Nygaard

I 2012 afholder klubben to Åbent
Hus arrangementer. I lighed med
tidligere år deltager Skive Golfklub
igen i “Golfens Dag” der på lands-
plan blev en endnu større succes i
2011 end den var i 2010.

Golfens dag gennemføres
søndag den 15. april og
Åbent hus gennemføres 
lørdag den 12. maj.

Temaet for “Golfens Dag” er i år
folkesundhed, idet DGU har ind-
gået et samarbejde med Dansk
Supermarkeds mærke Levevis,
der blandt andet indbefatter, at
“Golfens Dag” bliver annonceret i
Dansk Supermarkeds Netto-,
Bilka- og Føtex-aviser samt gen-
nem aktiviteter i Bilka-butikker
landet over i dagene op til den 15.
april. 

Klubben arbejder for, at et 
nærmere samarbejde med lokale
butikker kan gennemføres på
dagen.

Program begge dage:

Rundvisning på klubanlægget.
Orientering om klubben og om
begynderforløbet.
Prøvetræning ved klubbens 
professionelle spiller og klub-
træner Mads Iversen.
Puttetræning, og måske aller-
vigtigst:
Du får lejlighed til selv at prøve
spillet på banen.
Du vil blive tilbudt en forfriskning
efter dagens program.

Alt dette er gratis!

I 2011 mødte i alt ca. 50 inter-
esserede op de to dage, og vi
håber selvfølgelig på mange 
besøgende igen i år.
Klubmedlemmer opfordres til at
tilmelde sig som hjælper på dagen
(Tilmelding i Golfbox), ligesom
klubben opfordrer til at klubbens
medlemmer fortæller om mulig-
heden for at afprøve golfspillet 
på en af de to dage. 

Vel mødt!
Begynderudvalget
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Din hverdag
- din egn
- din avis
    Følg sporten i...

Sponsorudvalg: Pia Myrup og
Helle Jespersen

Tirsdagspigernes
bestyrelse:

Formand: 
Lene Bæk

Mail: lbaek@mailme.dk
Mobil: 20 63 84 68

Næstformand: 
Marianna Hansen

Mail: marianna@hansen.mail.dk
Mobil: 30 56 69 02

Kasserer: Lise 
Lotte Sørensen

Mail: lottejan@post.opasia.dk
Mobil: 23 21 56 16

Sekretær: 
Jytte Spanner

Mail: jyspanner@hotmail.com
Mobil: 23 22 02 02

Menigt medlem: 
Lene Vester

Mail: skiveskaar@mail.dk
Mobil: 61 14 04 85

Menigt medlem: 
Laila Kjær

Mail: laila.kjaer@skolekom.dk,
Mobil: 20 86 15 55

Golfblad 2012_Layout 1  12/03/12  16.28  Side 14



Vi hilser både nye og ”gamle”
piger velkommen.

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

I 2011 var vi 50 medlemmer, som
spillede golf hver tirsdag fra
starten af april til afslutningen af
september. Vi slår ud mellem 
kl. 16.00 og 16.45.

Formål med klubben

• at samle kvindelige golfspillere
om at spille en “seriøs” turnering
hver tirsdag i
sommerhalvåret

• at skabe socialt samvær i og
omkring klubben

• at arrangere udflugter til, og
turneringer med, andre golfklubber

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

Arrangementer 
- det sociale er også vigtigt!
Vi har fællesspisning stort set hver
måned, hvor man selv betaler for
mad og drikkevarer. Derudover
har vi Trekantsturneringer med
pigeklubberne i Morsø og Harre
Vig. Vi spiller én gang hvert sted i
løbet af sæsonen.

Pink Cup - som er en lands-
dækkende golfturnering til fordel
for kampen mod brystkræft, del-
tager vi naturligvis også i. Sidste
år indsamlede vi knap 12.000 kr.
til støtte for bryst-kræften.

Den sidste tirsdag i august arran-
geres en hyggelig udflugt til en
anden golfklub. Vi drager af sted
med fælles bus fra morgenstunden
og er hjemme igen ved aftenstide.
Dette betaler man også selv for,
dog med et tilskud fra klubben. 

TI-TO match- årets vigtigste 
i hvert fald hvad prestige angår. 

Tirsdagspigerne og Torsdagsher-
rerne mødes i denne dyst i august
måned, og vinderen har håne-
retten det kommende år. 

Parturnering for nye og
”gamle” piger
Vi inviterer i år til en prøveaften 
den 1. maj. Her afvikler vi en 
parturnering med alle etablerede
medlemmer og alle potentielle nye
medlemmer. Efterfølgende er der
fælles spisning, hvor vi fortæller
om ”klubben i klubben”. 
Deltagelse i turneringen er gratis,
der betales dog for spisning. 

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

Vi glæder os til at se dig

Hvis du har spørgsmål, er du altid
velkommen til at rette henven-
delse til Tirsdagspigernes
bestyrelse.  

Du kan også gå på: 
www.skivegolfklub.dk og læse
mere om vores klub-i-klubben -
herunder vores turneringsprogram
for 2012.

15
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Tirsdagspigerne
Skive Golfklub
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Så står sæsonen 2012 for døren.
Vi har igen i år tilmeldt 4 hold i
DGU- regi. På herresiden er der
tilmeldt et hold i 2. Division og to
hold i Kvalifikationen. Damerne er
ligeledes tilmeldt i Kvalifikationen.
I Senior og Veteran er der tilmeldt
4 hold til Regionsgolf. Seniorerne
er tilmeldt i  A-rækken.
Veteranerne er tilmeldt i B- og C-
rækken med to hold i sidstnævnte.

Vi måtte desværre se to af vore
hold rykke ned sidste år. 1. holdet
i herrerækken kunne ikke holde
pladsen i 1. Division. 
Efter flere år med oprykningsspil
til Elitedivisionen, måtte holdet
efter flere tætte kampe en tur ned
i 2. Division. 
Damerne måtte ligeledes en tur
ned. De spillede også en del tætte
kampe.
Senior A vandt deres pulje, og var
i 1/4 finalen om det Jysk-Fynske
mesterskab oppe imod Sæby. 
De tabte desværre 6-5 efter en
tæt match. 
Igen glippede muligheden for
oprykning til divisionsrækkerne.

To af vores elite herrer har valgt at
forlade klubben. Knud Storgaard
har valgt at stoppe som træner og
spiller til denne sæson. 
Han spiller i 2012 for Mollerup.
Knud vil dog stadig være at se i
klubben, da han har fået lov til at
bruge træningsfaciliteterne. Også
Lars Davidsen har valgt at stoppe.
Han spiller næste år for Viborg.

Vi valgte for flere år siden, at man
ville satse mere på spillere af
egen avl. Flere af vore gode unge
spillere var at finde på holdene
sidste år, og gjorde det rigtigt
godt. Vi vil igen i år satse mere på
spillere med udviklingspotentiale.
Det betyder at flere af vores unge
spillere vil træne sammen med
eliten. Det vil helt sikkert være en
investering i fremtiden.

Træningen vil i år ligge om tors-
dagen, fra kl. 19.00 og ca. 2 timer
frem. Den vil være opdelt i 2 grup-
per. Gruppe 1 vil være for spillere
med udviklingspotentiale. 
Disse spillere vil få tilbudt træning
1 gang ugentlig. 

Dette vil give mulighed for at gå
mere i dybden med træningen. 
Træne mere specifikke ting - både
på træningsanlægget og på banen.
Fællestræning for resten af Elite-
truppen vil foregå ca. en gang om
måneden. Denne træning vil også
foregå om torsdagen fra kl. 19.00
og ca 2 timer frem. 
I denne gruppe vil der være lidt
flere spillere. Derfor er der til-
melding via Golfbox, for at Mads
kan planlægge træningen efter,
hvor mange der kommer.
Alle træningssamlinger kan ses i
Elite kalenderen, som er på
hjemmesiden.
Der er ligeledes planlagt en regel-
gennemgang med Mads Vorm
torsdag d. 12/4. Den vil ligge lige
efter træningen. 
Mads vil her komme ind på de
nye regler og ting, man kan få
gavn af i hulspils- og foursome-
matcher.

Det er mit håb, at vi kan få flere
elitespillere til at deltage i klub-
arrangementer. 

Det ville være rigtig fint hvis flere
kunne være med til Golfens Dag,
Åbent Hus og til matcher i 
Erhvervsklubben.  Alle dage er
vigtige for klubben, dels for at
skaffe flere nye medlemmer, dels
for at skaffe nye sponsorer eller
større sponsorater.
Puljeinddeling for holdene ser
således ud:
2. Division - herrer: 
Skive - Aalborg - Blokhus - Morsø
Kvalifikation 1 - herrer:  Skive -
Hjarbæk fjord - Struer - Lemvig
Kvalifikation 2 - herrer:
Skive 2 - Sebber kloster 2 - Him-
merland 1 - Rold skov.
Kvalifikation - Damer: 
Skive - Viborg - Struer - Lemvig.
Som det ses er flere af holdene
lokale. Selv herre førsteholdet,
skal op imod Morsø i et lokalt
brag.

Kom og bak op om holdene, når
de spiller. Datoer og tidspunk-
ter kan findes på hjemmesiden.

Vi ser frem til en spændende
sæson, og et forhåbentlig godt
golfår for alle vore hold.

Ole Agergaard
Formand for Eliteudvalget

Eliten
i 2012

BRUG FOR

kvalificeret indspil?

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

Ole Agergaard
Eliteansvarlig

Klubmestre 2011
Slagspil damer: Dorte Fynboe
Slagspil herrer: Mads Engberg Sørensen
Hulspil damer: Dorte Broberg
Hulspil herrer: Thomas B. Stephansen
Junior piger: Sofie Bæk
Junior drenge: Christian Dahl
Senior damer: Dorte Fynboe
Senior herrer: Jan Fjederholt
Midage herrer: Jørn Nygaard
Veteran damer: Vibeke Bagge
Veteran herrer: Svend Søndergaard

Skive Golfklub 2012

Hyggeligt forårsbesøg 
på hul 6
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Sekretariatets 
åbningstider

APRIL-MAJ
Mandag: kl. 08.30 – 15.30
Tirsdag: kl. 08.30 – 15.30
Onsdag: kl. 13.00 – 18.00
Torsdag: kl. 08.30 – 15.30
Fredag: kl. 08.30 – 14.30
Lørdag og søndag: Lukket

JUNI-OKTOBER
Mandag: Lukket
Tirsdag: kl. 08.30 – 15.30
Onsdag: kl. 13.00 – 18.00
Torsdag: kl. 08.30 – 15.30
Fredag: kl. 08.30 – 14.30
Lørdag og søndag: Lukket

NOVEMBER-MARTS
Tirsdag: kl. 09.00 – 15.00
Torsdag: kl. 09.00 – 15.00

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

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

Ungdomstræning/elitetræning
Se opslag og hjemmeside

Begyndertræning
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag
og søndag (Se opslag og aftal tid
med Sekretariatet).
Også mulighed for individuelt for-
løb mod ekstrabetaling på 300 kr.

Caféens åbningstider

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

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

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

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

9752 4409
Træner: 9751 2612 eller 

2447 1430
Pedel: 9752 0980 eller 

4055 0986
Greenkeeper:    2125 2430

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

OKTOBER
Hverdage Lukket 
Onsdag dog åbent 
kl. 12.15 -14.00
Weekends kl. 12.00 - 18.00

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

Skive Golfklub
- information
Marts 2012

Smag & Behag Skive
Skive Boligmontering A/S · Frugtparken 7 · 7800 Skive

Tlf. 97 51 21 00 · www.smagogbehag-skive.dk
Mandag 9.00-18.00 · Tirsdag - Torsdag 9.00-17.30 · Fredag 9.00-18.00 

Lørdag 9.30-13.00 · 1. søndag i hver måned 11.00-15.00

Smag & Behag SkiveSmag & Behag SkiveSmag & Behag SkiveSmag & Behag SkiveSmag & Behag Skive
Tlf

Skive Boligmontering 

Smag & Behag Skive

dag 9.30-13.00 · 1.Lør
sdag - TirMandag 9.00-18.00 · 

 97 51 21 00 · www.Tlf
Skive Boligmontering 

Smag & Behag Skive

 søndag i hver måned 11.00-15.00dag 9.30-13.00 · 1.
sdag 9.00-17.30 · FrorTTosdag - 

.smagogbehag-skive 97 51 21 00 · www
en 7 · 7800 SkiveA/S · FrugtparkSkive Boligmontering 

Smag & Behag Skive

 søndag i hver måned 11.00-15.00
edag 9.00-18.00 sdag 9.00-17.30 · Fr

.dk.smagogbehag-skive
en 7 · 7800 Skive

Smag & Behag SkiveSmag & Behag Skive

FOTO
KONKURRENCE

Hvert år, når Årsskriftet skal
produceres, mangler vi
billeder til illustration af de
forskellige redaktionelle tek-
ster. Derfor har bestyrelsen
besluttet at udlodde 2 green-
fee-billetter til de 3 bedste,
sjoveste, flotteste eller mest
spændende golfbilleder.
Så ta’ fotoapparatet med når
der sker noget i klubben eller
når du spiller privat med ven-
nerne.

Indsend de bedste - gerne
løbende - men senest den
31.12.2012. til:
kontor@skivegolfklub.dk 
eller til: olebagge@youmail.dk

Skriv gerne en ganske kort
tekst om hvert billede (navne
på personerne, hul nr. ?, eller
hvad der ellers måtte være
relevant).

Vi glæder os til modtage
rigtig mange gode billeder.
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Kære medlem i Skive golfklub

Så er foråret på vej, og dermed
også grønnere natur, og ikke
mindst saftigt grønt græs, hvor vi
alle kan slippe golfkøllerne løs i
den kommende sæson, hvor vi vil
fortsætte arbejdet med at
forskønne banen til glæde for
medlemmer, gæster, samt ikke
mindst klubbens sponsorer.

Tak til vore sponsorer
Det er stadig meget afgørende for
os at have et godt samarbejde
med vore sponsorer. 
De er et af fundamenterne i
klubben og derigennem medvirk-
ende til, at medlemmerne kan
tilbydes et aktivt og spændende
klubliv.  
Sponsorarbejdet varetages i år af
medlemmerne af sponsorudvalget
- det være sig pleje af eksis-
terende samt tegning af nye
sponsoraftaler.

Erhvervsklub
2011 var første år med Er-
hvervsklubben. Dette tiltag har -
som i andre klubber - vist sig at
være en kæmpe succes med delt-
agelse af rigtig mange spillere fra
de sponsorerende firmaer. Er-
hvervsklubben fortsætter i 2012,
og det er vort håb at så mange
sponsorer som muligt tilmelder
sig, og dermed benytter sig af en
enestående mulighed for at
netværke under en hyggelig runde
golf. 
Formanden for Erhvervsklub 2012
er fortsat Torben Adsersen fra
Skive ADTV Panasonic Center. 
Første arrangement i er-
hvervsklubben finder sted onsdag
den 25. april. 

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

Vi glæder os til en ny og spæn-
dende sæson med mange gode
oplevelser både på og udenfor
banen. Vel mødt i Skive Golfklub.

Med sportslig hilsen

Michael Thomasen
Sponsoransvarlig

Medlemmer af 
sponsorudvalget:

Børge Stilling      
og Aage Christensen

Sponsor-
udvalget

Michael Thomasen
Sponsoransvarlig
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Skæve vinkler – rene linjer 

Generation to generation...
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Ord slår ikke til. Prøv blot at 
beskrive en æstetisk vision 
eller et ikonisk design, der 
taler sit helt eget sprog. 
Sådan et sprog taler 
JACOB JENSEN™ Kitchen 1.  
De skæve vinkler og de rene 
linjer. De vilde ideer og det 
klassiske design. De stramme 
kanter og de funktionelle 
former. Medbring dine 
sanser.  

Klik ind på det 
inspirerende website
jacobjensenkitchen.com

Tvis Køkkener

v/Køkkenforum
Viborgvej 6
7800 Skive
 Tlf. 9751 0444

Åbningstider:

Man-tors: 9.30 - 17.00
Fre: 9.30 - 18.00
Lør: 9.00 - 12.00
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Formål

• at samle de lidt ældre golf
spillere til en ”seriøs” turnering
hver onsdag hele året.

• at skabe socialt samvær i og
omkring klubben.

• at arrangere rejser, frokoster
samt udflugter til og spil med
andre golfklubber.

Medlemmer
Golfspillere, der har nået en
moden alder, og er interesserede i
at spille forskellige former for
turneringer, og som gerne vil delt-
age 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 at spille i en
moden alder eller er ny i klubben,
så er Seniorklubben det helt
rigtige sted at være med. Du får
pludselig over 100 golfkamme-
rater af begge køn.  

Medlemsgebyr
Gebyret udgør kr. 100, som 
betales forud for hele året.
Betales ved onsdagsgolfen, eller
(helst) til kassereren på kontonr.
85000003197417.  
Oplys navn, fødselsdato og
medlemsnummer.

Onsdagsspillet
Meld dig til på Golfbox senest 
tirsdag kl. 16.00 - Så er der en
startliste kl. 19.00
Ved afbud skal du senest en time
før start ringe til 9752 7803 /
2191 7815 (Kr.A.) eller 9752
5543 / 4072 8259  (E.Cl.).

Seniorklubben
v/formand Erling Clausen

De viste billeder er
alle fra forårets 
seniortur til 
Pronstorfer Krug i
Schlesvig-Holstein.
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Seniorklubben
Aktivitets-
program 2012

Det er også muligt at komme med
på en af de sidste bolde ved blot
at møde op 10 minutter før start.
Der spilles med start kl. 9.30 i
vinterhalvåret og 8.30 i sommer-
halvåret. Baglæns gunstart.
Før du går ud til dit hul, skal du i
klubhuset krydses af på startlis-
ten, udfylde scorekort, og betale
10 kr. til præmier (gæster 20 kr.).
Der kan også være information
om banen og spillet samt flag
med ud til par 3 huller.
Hvis du kun ønsker at spille 9
huller, kan du slå ud 2½ time efter
start. 
Du kan melde dig på Golfbox,
men der oprettes ikke startliste.
Turneringslederne vælger spille-
form og rækkeinddeling. Efter
spillet - mens vi spiser Hannes
lækre smørrebrød - præmieres
vinderne, samt de heldige ved
lodtrækning.
Hvis du spiller bedre end dit 
handicap, eller spiller EDS, sørger
lederne for aflevering af scorekort.

Udflugter
Der bliver to udflugter på kør-selv
basis. Datoer og steder er endnu
ikke aftalt.
Spil med andre klubber (endnu
ikke aftalt).
Greensome med Harre Vig - i år i
Harre Vig.
Greensome med Morsø om Lim-
fjordspokalen. Først på Mors og
så i Skive.
”Ryder Cup” for herrer 65+ mod
Harre Vig.  

Rejse til Harzen
Gennemføres 3-7. juni med 53
deltagere. Rejsen var fuldt optaget
efter få timer. Der er en venteliste
på tlf. 24 84 43 16 og oplysninger
i klubhuset.

Widex Senior Tour
Igen i Skive i år - onsdag den 15.
august. Meld dig på Golfbox - for
der er ikke Seniorgolf denne dag.
Se mere på www.widexsenior-
tour.dk. Du kan spille turnering
billigt på mange baner.

Old Boys Tour
Der spilles mod 4 andre klubber
på følgende onsdage:

• 25. april på Holmsland

• 30. maj i Skive 
(Seniorgolf aflyst)

• 27. juni i Struer

• 25. juli på Morsø

• 29. august på Sydthy

• 26. september på neutral bane

Old Girls
Spiller om vinteren hver tirsdag,
men fra april hver mandag. 
Se side 44.

Juleafslutningen
Vi begynder med årets
Medlemsmøde, hvorefter der er
golf eller banko med mange
præmier. Og så holder vi fest, hvor
vi hylder årets Julenisse, mens vi
forsøger at tømme klubkassen og
flere andre ting. Datoen er ikke
fastlagt, men sikkert i begyndel-
sen af december.

Seniorklubbens Bestyrelse

Erling Clausen, 
Formand. 

9752 5543 eller 4072 8259;
ht2@mail.dk.

Jytte Jørgensen, 
Kasserer. 

9752 3210 eller 6166 2307.

Steen Krarup, 
Rejsearrangør.

9751 0616 eller 2484 4316. 

Kristian Andersen, 
Senior Tour m.m.

9752 7803 eller 2191 7815.

Kirsten Thomsen, 
Julefest. 

9757 4213.

Frits Thomsen, 
Julefest. 

9757 4213.

Arne Præstegaard,
Udflugter. 

9756 6325 eller 2944 7220

Ovenstående er på skift 
turneringsledere om onsdagen. 

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

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

Godt grej til alle formål
  Løfte  
  Læsse  
  Grave  
  Neddele  
  Sortere

Brodauer Mühle GC
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Bestyrelsen
Efter lang og tro tjeneste er Ole
Agergaard og Keld Haaning ud-
trådt at bestyrelsen. Stor tak for
det store arbejde som Ole og Keld
har udført samt velkommen til
Allan Jakobsen og Gert Havgaard.
Bestyrelsens nye sammensætning
fremgår af næste side.

Lidt om den kommende sæson
Formålet med Torsdagsklubben er
jo at fremme golfspillet og kam-
meratskabet blandt herrerne i
Skive Golf Klub. 
Det er altid en fornøjelse, at gå en
runde med forskellige personer
fra gang til gang. Derfor vil vi fort-
sat ”blande kortene” hver torsdag
i sæsonen 2012. 
Men bestyrelsen har dog besluttet
at ændre lidt i vores traditioner.
Vi har oplevet en tendens til, at
præmieuddelingen mere er ved at
blive noget der skal overstås i
stedet for en fejring af de enkeltes
præstationer! 

Torsdagsherrer
i Skive Golfklub
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Derfor vil der ikke ”kun” være de
sædvanlige vin-, bolde-, og tees-
præmier - vi vil forsøge at udvide
sortimentet….
Vi har også valgt, at der kun skal
være én vinder af Order of Merit,
samt at give vinderen den rette
anerkendelse (læs: større præmie)
for at være den mest stabile golfer
henover hele sæsonen.
Med hensyn til vores ”korte puts”-
ordning, har vi gennem flere sæ-
soner fundet, at der er mange (og
her - heller ikke her - er den sid-
dende bestyrelse hellige) som 
betaler en ti’er - for så passer det
jo nok! 

Den oprindelige ”straf” med beta-
ling af en daler pr. korte puts har
efterhånden mistet sin værdi.
Som følge af ovenstående har vi
besluttet at hæve kontingentet
med 100,- til kr. 400,-, og lade
endalerforhvertkorteputordningen
fare til de evige grønne greens.

TI-TO match
Det er med glæde at vi har 
erfaret, at Tirsdagsdamerne har
besluttet, at lade sig handicap-
regulere i den kommende sæson 
- mon de var trætte af farven på
papegøjens hovedbeklædning?

Vi ser i hvert fald frem til TI-TO
matchen i 2012, hvor den blå hue
helt sikkert sidder mere løst, end
den har gjort længe.

Må vi benytte lejligheden til, at alle
opfordrer nye som eksisterende
medlemmer i SGK til, at møde op
om torsdagen til hyggeligt samvær
og udfordrende golf.

Med forhåbning om en god 
sæson med masser af dejlige 
golfoplevelser.

Vi ses på den grønne!

Torsdagsherrernes
bestyrelse

Turneringsleder: 
Allan Jakobsen 

Tlf.: 23 98 70 78
jakobsen_allan@

yahoo.dk

Formand: 
Jakob Munch Ledet 

Tlf.: 20 13 04 20 
jakob.ledet@hotmail.com

Kasserer: 
Thomas Møller 

Tlf.: 25 62 83 22
thomas.moeller16@

skolekom.dk 

Turneringsleder:
Brian Svinth

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

Turneringsleder: 
Gert Havgaard 

Tlf.: 23 98 70 78
ghhavgaard418@

gmail.com

Aftenstemning på 
18’ greenog på terrassen 
ved klubhuset.
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”Frit Spil 2012”
Mod betaling af 600 kr. har
man frit spil hele året på
banerne i:
Aars Golfklub
Hvalpsund Golf Club
Løgstør Golfklub
Morsø Golfklub

Greenfee 100 kr.:
Harre Vig Golfklub

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

50 kr. rabat alle ugens dage

Dejbjerg Golfklub
Ebeltoft Golfklub
Give Golfklub
Kalø Golf Club
Markusminde Golf Club
Norddjurslands Golfklub
Odder Golfklub
Skærbæk Mølle Golfklub
Viborg Golfklub
Aarhus Golf Club

Skive Golfklub 2012
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I er kendelse af, at det næppe vil være muligt her at angive de
nøjagtige matchpropositioner, deltagerbetingelser, mødetider
etc., har bestyrelsen udarbejdet hosstående match-kalender,
der så kræver, at man klikker ind på “golfbox” og her orienterer
sig om de nævnte matcher og betingelser.

SGK Turneringskalender 2012

Greenfee-aftaler med 37 
andre klubber i 2012
Gælder kun for fuldgyldige medlemmer af Skive Golfklub 
- med forbehold for senere ændringer.

Bridge-kalender i Skive Golfklub
•  FREDAG 20 APR kl. 08.30: Golf/Bridge Turnering

•  SØNDAG 07 OKT kl. 08.30: Golf/Bridge Turnering

•  FREDAG 18 OKT kl. 16.45: Drop-in Bridge

•  FREDAG 09 NOV kl. 16.45: Drop-in Bridge

•  FREDAG 30 NOV kl. 16.45: Drop-in Bridge

Med forbehold for ændringer
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T U R N E R I N G S B E S T E M M E L S E R  2 0 1 2  I  S K I V E  G O L F K L U B  

Tilmelding
Tilmeldingslister på Golfbox senest 3 uger før turneringstids-
punkt. Sidste tilmeldingsfrist fremgår af opslag på tavle samt på
Golfbox.  Tilmelding sker på Golfbox eller ved henvendelse til 
Sekretariatet. Ved overtegning optages de senest tilmeldte på
venteliste. Tilmeldingen er bindende. 
Efter tilmeldingsfristens udløb kan gyldigt afbud kun ske til turne-
ringslederen direkte og kun mod betaling af turneringsfee. 
Tilmelding efter fristens udløb accepteres kun, såfremt turne-
ringslederen skønner det muligt.

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

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

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

Rækkeinddeling
Der spilles normalt i 4 eller 5 rækker, heraf ofte en juniorrække
(mindst 4 deltagere). Rækkeinddelingen fremgår af turnerings-
propositionerne.

Turneringens afgørelse
Nettoturneringer: I tilfælde af point-lighed er spilleren med laveste
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 præmieoverrækkelsen, der 
normalt skal finde sted umiddelbart efter turneringens afslutning. 

Personligt fremmøde ved præmieoverrækkelsen forudsættes.
I modsat fald bibeholdes placeringen, hvorimod præmien fortabes
og præmierækken forskydes tilsvarende.

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

Banelukning
Vil være bekendtgjort på Golfbox og på hjemmesiden.

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

Turneringer, hvor banen ikke er lukket
Der bør altid vises hensyn til spillere, der deltager i en turnering.
I hulspilsturneringer, hvor der spilles med orange flag, skal spil-
lerne lukkes igennem, så snart de nærmer sig. Gælder dog ikke i
weekends.
Overtrædelse kan medføre karantæne.

Turneringsudvalget forbeholder sig ret til ændringer.

Huskeseddel vedr. turneringer

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

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

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

få det underskrevet og aflever hele holdets scorekort 
samlet!

• Husk: Spilleren skal omregne alle slagspilsresultater til 
stableford points.

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

Turneringsudvalget – 10. februar 2012
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Vi slår gerne 

Roslev Træla

et slag for sportenVi slår gerne 

asthandel A/S ....

g for sp

Du bevæger dig ubesværet gennem både naturens barske terræn og byens hektiske puls, når du vælger en Volvo XC60, XC70 eller XC90. 
Du kommer sikkert frem til alle destinationer og er altid garanteret en luksuriøs køreoplevelse, når du i nok verdens mest komfortable 
lædersæder*, kan følge med i årstidens himmel igennem det elektriske glassoltag. Så uanset om det er forårssolen eller de højteknologiske 
Dual Xenon-forlygter, der viser vejen, så er det bare om at komme af sted – for eventyret starter med en prøvetur hos os 

EVENTYRET STARTER HER
VOLVO XC OPEN AIR MODELLER

VOLVO XC90  D3 OPEN AIR
Automatgear, 5 cylindre, 163 hk

KAMPAGNEPRIS 

KR. 660.600

VOLVO XC90 D5 AWD R-DESIGN OPEN AIR
Automatgear, 5 cylindre, 200 hk

KAMPAGNEPRIS 

KR. 810.600

VOLVO XC70 D3 OPEN AIR
6-trins automatgear, 163 hk

KAMPAGNEPRIS 

KR. 560.600

VOLVO XC60 D3 OPEN AIR
Automatgear, 5 cylindre, 163 hk 

KAMPAGNEPRIS 

KR. 610.600
FINANSIERINGSMULIGHED XC60
MÅNEDLIG YDELSE FRA KR. 6.790**

FINANSIERINGSMULIGHED XC70
MÅNEDLIG YDELSE FRA KR. 6.199**

FINANSIERINGSMULIGHED XC90 D3
MÅNEDLIG YDELSE FRA KR. 7.199**

XC90 R-Design vist med ekstraudstyr. Brændstofforbrug 
fra 12,0 km/l til 12,2 km/l. CO2 udslip fra 216 g/km til 219 g/km. 

Volvo XC60 vist med R-design udstyr. Volvo XC70 D3 FWD aut. vist med ekstraudstyr. 
Brændstofforbrug fra 14,7 km/l. CO2 udslip fra 179 g/km. 

Priser eksklusiv leveringsomkostninger. *Standard i XC60 og XC90. Kampagnetilbud gælder så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl og prisstigninger. **Læs mere om kampagnebilerne og de attraktive finansieringsmuligheder på volvocars.dk. 

Lundvej
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God økonomi
Skive golfklubs 2 væsentligste ind-  
tægter er kontingenter og sponso-
rater. De sidste 6 år har der
været en netto tilgang i størrel-
sesorden 160 - 170 medlemmer
eller godt 20 %. Det skal i samme
åndedrag nævnes, at en del med-
lemmer hvert år flytter eller holder
op med at spille golf. Derfor er en
aktiv begynderafdeling en tvin-
gende nødvendighed. 

Kontingent og greenfee
Kontingent opkræves helårs til be-
taling 1. februar. Når kontingent er
betalt udleveres bagmærke for
2012 fra sekretariatet.
Såfremt der sker indmeldelse i
løbet af sæsonen betales der fuldt
kontingent indtil og med juli det
pågældende år. Derefter betales
halvt kontingent af den gruppe
man tilhører. Der er intet indskud.
Flex medlemmer er nu gået ind i
år 2 med denne form for medlem-
skab.

Der udleveres DGU-kort mrk. F,
hvilket betyder indskrænkninger i
rettigheder. 
I Skive Golfklub vil dette betyde, at
en runde på 18 huller vil koste
300 kr. alle ugens dage.
Der kan dog på lige fod med
andre greenfee spillere, udenfor
de alm. rabatordninger købes et
hæfte til 4 eller 8 greenfee billet-
ter til henholdsvis 800 kr. eller
1.500 kr.

Greenfee
Priser gældende for gæstespil på
Skive Golfbane i 2012 (incl. bane-
guide og frie træningsbolde):
•  Senior 300 kr. - alle dage
•  Leje af golfbil 200 kr. pr. dag
Vi har indgået aftale med rigtig
mange klubber (se side 24) spil til
halv pris alle ugens dage. Er din
klub ikke på listen, så få evt. din
bestyrelse til at kontakte os. Vi så
gerne at flere klubber deltog i
denne ordning, som vi ser som et
medlemsgode.

Derudover deltager Skive Golfklub
i den Midtjyske 50 kr. ordning. Ju-
niorer fra klubber, der er med i
DGU’s ordning, spiller selvfølgelig
gratis i Skive.

Kontingentrestancer
Kontingenter opkræves - som an-
ført - til betaling 1. februar. 
Ved manglende rettidig betaling er
der visse konsekvenser for det
enkelte medlem, samt ekstra 
arbejde for golfklubbens ansatte
og bestyrelse.
Langt den overvejende del af
klubbens medlemmer betaler 
rettidigt deres kontingent.
Vi kan dog konstatere, at der er
medlemmer der ikke overholder
de angivne betalingsfrister. 

Påmindelse om betaling frem-
sendes en måned efter sidste 
betalingsfrist, pålagt gebyr 
100 kr., samt beregning af renter
for den manglende betaling.
Samtidig med påmindelse om be-
taling slettes spilleretten, såfremt
betalingen ikke sker straks. Der er
således ikke ret til at spille på
Skive Golfklubs bane, ligesom der
ikke er ret til at spille greenfee på
andre baner, før betaling er sket.
Er der medlemmer der ikke har
betalt efter, at der er fremsendt
rykker, vil klubbens tilgode-
havende forsøgt inddrevet via
inkasso.
Kontingentopkrævning foregår via
PBS, og alle anmodes om at blive
tilmeldt til Betalings Service,
såfremt det ikke allerede er sket. 

Medlemstilgang
Skive Golfklub fortsætter med at øge medlemsantallet og har nu passeret
tallet 900.
Der har ligeledes været en positiv udvikling af den økonomiske situation
i Skive Golfklub. Der har været positivt driftsresultat de senere år, dog af
beskeden størrelse, hvilket har betydet at gælden er reduceret med 
1 million kr. uden det er gået ud over klubben og banens tilstand. 
Tværtimod er der sket en del forbedringer og tiltag undervejs. Der har
ikke været budgetteret med store overskud, da bestyrelsens holdning
har været og stadig er, at pengene skal anvendes til glæde for medlem-
merne.

Fuld medlemsskab af Skive Golfklub i 2012
(inkl. frie træningsbolde)

Senior 25 år > kr. 4.825

Ægtepar (2x) kr. 9.050

Ungsenior 19 - 24 år kr. 3.000

Long distance kr. 2.750

Junior 7 - 18 år kr. 1.400

Nabomedlemsskab kr. 1.000

Flex-medlemmer kr.    995

Passive / Bambinoer kr.    300

Nybegyndere over 24 år kr. 2.800

Nybegyndere 19 - 24 år kr. 2.300

Nybegynder junior 7 - 18 år           kr.    800

Indskud 0

Økonomi 
- Sekretariat
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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

Det letter det daglige arbejde på
kontoret.
Ønsker man at starte med at
spille golf, starter man op som
”prøve-medlem”. Jf. side 12 - 13.

Vi tilbyder fuldgyldige medlemmer
af vore naboklubber at spille frit
på banen i Skive for en årlig udgift
på 1.000 kr.:

Nordvestjysk Golfklub
Sydthy Golfklub
Harrevig Golfklub
Hjarbæk Golfklub
Struer Golfklub
Viborg Golfklub

Brug af træningsanlægget 
alene i Skive Golf-klub
(ikke-medlemmer) koster 
50 kr. pr. gang inkl. bolde.

I 2012, er der som sidste år, frit 
spil alle dage på banerne, i Morsø
Golfklub, Hvalpsund Golfklub, Aars
Golfklub og Løgstør Golfklub.
Dette mod et tillæg til det fulde
kontingent på 600 kr. 
Henvendelse på sekretariatet.

Company Day 
firmaarrangement
Søger du løsningen på kundepleje,
medarbejderpleje eller opmærk-
somhed overfor dine forretnings-
forbindelser, kan invitationen til en
Company Day i Skive Golfklub vise
sig at blive en god oplevelse for
dig og din virksomhed.
Arrangementet kan tilpasses golf
på alle niveauer, så både begyn-
dere og øvede får noget ud af
dagen. 
Kontakt sekretariatet med det
ønske, der måtte være for et
arrangement.

Skive Golfklub er som alle
foreninger meget afhængige af
sponsorer, og vil selvsagt gøre
meget for, at værdien af sponso-
ratet øges mest muligt. 
På den nye hjemmeside vil alle
sponsorer således indgå i en
løbende visning lige meget hvor
på siden den besøgende befinder
sig, ligesom der vil være links til
den pågældende sponsors
hjemmeside.

Facebook
Facebook er også blevet en inte-
greret del af den nye hjemmeside,
hvor man på Skive Golfklubs for-
side vil finde links til Face-book. 
http://www.skivegolfklub.dk er
fortsat adressen på klubbens
hjemmeside. Er der noget der
mangler, vil det hjælpe os, såfremt
du henvender dig til sekretariatet.

Sekretariatet
I Skive Golfklubs sekretariat er
Pernille klar til at hjælpe. 
Sekretariatet står altid til rådighed
for at hjælpe dig uanset hvilke
spørgsmål du måtte have, vil der
blive forsøgt med en løsning til
gavn for alle.
Åbningstider på kontoret fremgår
af vores hjemmeside, man kan
også ringe på 97 52 44 09, eller
send en mail på: 
kontor@skivegolfklub.dk.

Mail adresse til alle
bestyrelsesmedlemmer kan findes
på side 2 her i bladet eller på
hjemmesiden.

Pernille Aggerholm
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Skyttevej - 7800 Skive - Tlf. 7070 1464 - www.kclimfjord.dk

...samlet under ét tag
Badeland og Motionscenter, Sportshaller, 

Konference - og mødelokaler,  THX Biograf og stor Koncertsal...
                                                                                                                                             

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

Skive EDB Center

Er der om 2 minutter 

- ring: 24 47 14 30
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Så er det forår og golfbanen
kalder!

Personligt glæder jeg mig til at
komme i gang igen. I efteråret fik
Heidi og jeg en lille dreng, Laurits.
Vi har haft nogle fantastiske
måneder, og han er allerede 
begyndt at trille golfbolde i stuen,
hvilket far’en ser som et godt
tegn.

Det er fantastisk at dyrke en
sport, hvor lysten til at komme ud
og spille, kommer hvert år i takt
med, at dagene bliver længere og
græsset bliver grønnere. 

Har du glemt alle de knap så gode
runder og slag fra 2011 og kun kan
huske lange lige drives, flotte høje
bunkerslag, putts der triller i osv., 
er det tegn på, at du er på rette vej,
eller er god til at omgås sandheden,
alt efter temperament.
Ikke desto mindre er en kort
hukommelse en vigtig egenskab
at have som golfspiller. 
Evnen til at have fokus på næste
slag - uanset hvad der er gået
forud. 

Jeg lægger ører til mange eder og
forbandelser på 19. hul, når nogen
har spillet 18 huller med et antal
point, så man skulle tro det var 9
huller.
Indrømmet - jeg har ofte haft lyst
til at gå ind i brugtudstyrs branchen
- tilbudene på terrassen fejler
bestemt ikke noget  :-)
Alligevel går der ikke lang tid før
sættet igen bliver taget til nåde og
lysten til en ny runde melder sig
igen.

Banen og vores forventninger kan
til tider være hårde ved selv-
tilliden, alligevel er lysten til at
komme af sted og få nye op-
levelser med den lille hvide intakt.
For mig er det et tegn på, at vi har
fundet en sport, der er noget
særligt.       

Træning
Jeg vil i år primært tilbyde indi-
viduelle lektioner samt banelek-
tioner. Der er mulighed for at være
op til 3 personer ved begge typer
undervisning.
Er du interesseret i en helheds-
vurdering af dit spil, er det ideelt
at starte med en banelektion.
Jeg ser på teknik, strategi, kølle-
valg, forskellige slag med samme
kølle. Som afslutning vil jeg give
en evaluering med henblik på,
hvordan du bruger din trænings-
tid mest effektivt og i sidste ende
spare flest slag.

Individuelle lektioner og banelek-
tioner kan primært bookes i tids-
rummet mandag til fredag fra
8.00 - 15.00. Det kan naturligvis
også lade sig gøre at få undervis-
ning senere på dagen - i week-
enden dog ikke i samme omfang.

Opfordring
Har du lyst til at højne dit niveau
generelt eller står i en ”golfkrise”
og mangler akut hjælp, så anbe-
faler jeg, at du tager et trænings-
forløb. Min erfaring både som
træner og spiller er, at én lektion
isoleret set ikke flytter noget. 
Ofte er der flere elementer i et
teknisk problem, som kræver at
der trænes på én ting, før vi går
videre til noget andet. Derudover
er opfølgning på de ting, der bliver
sat i værk, afgørende for om det
lykkes. 

Shoppen
Der vil omtrent blive de samme
faste åbningstider som i sidste
sæson. Det meste af min tid i
klubben er jeg tæt på shoppen, så
med mindre jeg underviser, kan
jeg afbryde det, jeg er i gang med
og åbne efter ønske. I den fore-
gående sæson brugte jeg i tids-
rummet 9.00 - 15.00 skiltet 

”Er der om 2 minutter 
- ring 24 47 14 30”. 

Det fungerede rigtig godt, og gør
min tid i klubben mere effektiv.
Der vil derved kun være lukket,
når jeg underviser eller er ude på
banen. 
Til turneringer vil der være åben
1½ time før start og derefter
lukket uanset normal åbningstid.

Udstyr
Du kan i de fleste tilfælde få lov at
prøve jern - køller - puttere samt
blive fittet både statisk og dyna-
misk, så der er alle muligheder for
at få grej som passer optimalt. 
At afprøve forskelligt udstyr er
naturligvis gratis. 
Fitting koster kr. 400,00 - ved køb
af udstyr uden beregning.

Mads Iversen i Shoppen - altid
parat til en god handel. 

Demo dage
Jeg forsøger at afholde 1-3 demo-
dage i løbet af året. Det ser pt. ud
til at den første bliver med Taylor-
Made. Opslag kan ses i klubben
og på hjemmesiden senest 14
dage før.         
Jeg kan stort set altid matche og i
mange tilfælde endda være bil-
ligere end både internet og andre
butikker. 
Priserne i butikken vil afspejle
markedspriserne. 
Jeg vil i øvrigt matche enhver 
annonceret pris med det forbehold,
at det ikke er under indkøbspris.
Derfor - kom gerne og forhør dig
om prisen inden du køber andre
steder! 

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

Har I spørgsmål, eller gode ideer
er I altid velkomne til at kontakte
mig.

Mads Iversen
2447 1430
mads.iversen@skiveindoor.dk
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Golftræner
Mads Iversen
skriver:
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Sort golf-
humor...
To venner er på vej
ned ad hul 18. Den
ene skal til at sende
en bold af sted mod
greenen, da han får
øje på en rustvogn
med følge ude på A26.
Han standser, tager
sin golfkasket af,
lukker øjnene og frem-
siger en kort bøn. 
“Det er noget af det
mest rørende, jeg no-
gensinde har set”
siger hans ven. 
“Du er virkelig et godt
og fint menneske”.
“Tja”- siger den anden
- “vi var trods alt gift i
35 år”.
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Også Greenkeeperne glæder sig til at det bliver
forår, og at græsset bliver rigtig grønt. 
Vi er næsten klar til at klippe græs igen, men
mangler lidt omkring udvidelse af diverse
bunkers og anlæg af nye stenmelsstier.

Maskinerne er slebet, smurt op og klar, plus at
bestyrelsen har gravet dybt i lommerne og købt
2 nye maskiner til os. Det drejer sig om en ny
greenklipper og en ny fairwayklipper.
Vi er også klar med pasningsplaner, hvad angår
gødning, vertikalskæring osv.

I løbet af foråret skal vi også have rettet sikker-
hedshegn op og have færdiggjort dræn ved
green på hul 6.

Vi glæder os til at møde jer på banen og håber,
at I igen i år er med til at gøre arbejdet 
hurtigere for os ved f.eks. at lægge river på
plads helt nede i bunkerne efter brug- en lille
ting, som sparer tid for os - så lover vi til
gengæld er super klar bane, så snart vejret
tillader det.

Med ønsket om en fantastisk sæson. 

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

HOLE 
IN ONE
2011
9. nov Karen Thorstensen

Hul 5
16. okt Ann Viborg

Hul 5
12. sep Arne Thomsen

Hul 3
4. sep Dorte Fynbo

Hul 3
26. aug Kris Krogh

Hul 5
12. juli Brian Andersen 

(Århus Golfclub)
Hul 16

4. Juli Christian Dahl
Hul 16

18. April Dorthe Lund
Hul 5

3. April Arne Thomsen
Hul 3

20. Marts Peter Buus Hansen
Hul 14

Vinder af Efterårs 
Greensome 2011:
Christian Dahl & Jonas Bæk

Karen
Thorstensen

Jørn Nygaard, på Lyngbygård GK på
bestyrelsens 

udflugt.

Christian
Dahl
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REGIONSGOLF-DANMARK

Afdeling VEST

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

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

i afdeling VEST, som omfatter Jylland og Fyn. Vi har i år hold i  A-, B- og C-rækken samt 

hold i Senior A, Veteran B samt som noget nyt to hold i Veteran C. 

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

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

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

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

med flest point ellers uafgjort.

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

De indledende runder A-, B-, og C-rækken bliver primært afviklet på mandage - startende 

den 7. maj og med sidste puljekamp i juni. Puljevindere fortsætter i august efter cup-systemet.

Laveste HCP-grænser for deltagelse:

A-rækken: herrer  4,5  - damer   6,0

B-rækken: herrer 10,5 - damer 13,0

C-rækken: herrer 16,5 - damer 20,0

Modstandere og foreløbig spilleplan fremgår af side ??.  Endelig spilleplan foreligger senest

primo maj - se kalender på Golfbox og på klubbens hjemmeside.

I Senior- og Veteranrækkerne er der ingen HCP-grænser, men i stedet 

aldersgrænser gældende:

Senior herrer min. 55 år - damer min. 50 år (alder pr. 31 DEC 2012 gældende)

Veteran herrer min. 65 år - damer min.60 år (alder pr. 31 DEC 2012 gældende)

Senior- og Veterankampene starter primo maj og slutter medio juni. Seniorerne spiller normalt

mandag eller fredag eftermiddag. Veteranerne normalt mandag eller fredag formiddag.

Modstandere og foreløbig spilleplan fremgår af side 37.Endelig spilleplan foreligger senest

primo maj - se kalender på Golfbox og klubbens hjemmeside.

Klubben har udpeget Holdkaptajner, som medio april danner bruttohold 

på grundlag af tilmeldingslisten:

A-rækken: Dorte Fynboe 

B-rækken: Lars Trustrup

C-rækken: Per Thorstensen

Senior A: Poul Sønder 

Veteran B: Arne Rasmussen

Veteran C: Erik Kristensen og Steen Krarup

Tilmelding på GOLFBOX eller på opslagstavle i klubhuset
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Formandens
ønsketænkning:

Hvor ville det
være skønt,
hvis …

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

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

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

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

Skive Golfklub 2012

Auris HSD.
Toyotas nye hybridbil

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

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

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

Turnerings-
hjælpere

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

A - Rækken
Dato Tid Hjemmehold Udehold
30-04-2012 17:15 Holstebro Skive 
07-05-2012 17:15 Lemvig Struer 
14-05-2012 17:15 Holstebro Lemvig 
14-05-2012 17:15 Struer Skive 
21-05-2012 17:15 Holstebro Struer 
21-05-2012 17:15 Lemvig Skive 
04-06-2012 17:15 Struer Lemvig 
04-06-2012 17:30 Skive Holstebro 
11-06-2012 17:15 Lemvig Holstebro 
11-06-2012 17:15 Skive Struer 
18-06-2012 17:15 Struer Holstebro 
18-06-2012 17:30 Skive Lemvig 

B - Rækken
07-05-2012 16:45 Trehøje Herning 
07-05-2012 17:15 Holstebro Skive 
14-05-2012 17:00 Skive Trehøje 
14-05-2012 17:15 Herning Holstebro 
21-05-2012 16:45 Trehøje Holstebro 
21-05-2012 17:00 Skive Herning 
04-06-2012 17:00 Skive Holstebro 
04-06-2012 17:15 Herning Trehøje 
11-06-2012 16:45 Trehøje Skive 
11-06-2012 17:15 Holstebro Herning 
18-06-2012 17:15 Herning Skive 
18-06-2012 17:15 Holstebro Trehøje 

C - Rækken
07-05-2012 16:30 Skive Harre Vig 
07-05-2012 17:15 Aars Løgstør 
14-05-2012 17:15 Harre Vig Aars 
14-05-2012 17:15 Løgstør Skive 
21-05-2012 16:30 Skive Aars 
21-05-2012 17:15 Løgstør Harre Vig 
04-06-2012 17:15 Harre Vig Skive 
04-06-2012 17:15 Løgstør Aars 
11-06-2012 17:00 Skive Løgstør 
11-06-2012 17:15 Aars Harre Vig 
18-06-2012 17:15 Harre Vig Løgstør 
18-06-2012 17:15 Aars Skive  

Senior A
Dato Tid Hjemmehold Udehold
Uge 19 Himmerland Viborg 
Uge 21 Himmerland Skive 
Uge 23 Himmerland Morsø 
Uge 24 Viborg Himmerland 
Uge 25 Viborg Skive 
Uge 20 Viborg Morsø 
07-05-2012 17:00 Skive Morsø 
14-05-2012 17:00 Skive Himmerland 
25-05-2012 16:00 Morsø Viborg 
08-06-2012 16:00 Skive Viborg 
15-06-2012 16:00 Morsø Skive 
22-06-2012 16:00 Morsø Himmerland 

Veteraner B
Uge 19 Harre Vig Skive 
Uge 21 Harre Vig Aalborg 
Uge 23 Harre Vig Ørnehøj
07-05-2012 10:00 Aalborg Ørnehøj 
14-05-2012 09:30 Skive Ørnehøj
14-05-2012 10:00 Aalborg Harre Vig 
21-05-2012 10:00 Ørnehøj Skive 
31-05-2012 10:00 Aalborg Skive 
11-06-2012 09:00 Skive Harre Vig 
11-06-2012 10:00 Ørnehøj Aalborg 
18-06-2012 10:00 Skive Aalborg 
22-06-2012 10:00 Ørnehøj Harre Vig 

Veteraner C
Uge 19 Brønderslev Nordvestjysk
Uge 20 Brønderslev Skive 
Uge 23 Brønderslev Struer 
Uge 24 Nordvestjysk Brønderslev 
Uge 25 Nordvestjysk Skive 
Uge 21 Nordvestjysk Struer 
08-05-2012 10:00 Skive Struer 
18-05-2012 10:00 Struer Nordvestjysk 
21-05-2012 09:30 Skive Brønderslev 
08-06-2012 10:00 Skive Nordvestjysk 
15-06-2012 10:00 Struer Skive 
22-06-2012 10:00 Struer Brønderslev 

 

Havnekiosken 
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ADVOKAT 

KNUD BORUP JENSEN 
Møderet for Højesteret 

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

Formand:
Steen Krarup

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

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

•  Personaleansvar, herunder 
ansættelser, personalemøder,
udviklingssamtaler og 
afskedigelser

•  Lønforhandling for ansatte og
personer på anden form for
kontrakt

•  Handicapkomité
•  Servicemedarbejderudvalg
•  Husudvalg
•  ”Klubber i Klubben”
•  ”Frit spil 2012”
•  Greenfeeaftaler
•  P&P/Par 3-projekt
•  Årsskrift og Klubavis
•  PR-aktiviteter generelt
•  Presseansvar, pressekontakt

og annoncering
•  Kontakt til Erhvervs- og 

Turistcenter.

Baneudvalg:
Steen Krarup (Formand)
Anders Jespersen (Næstformand)
Max Palshøj
Mads Iversen
Ole Agergaard
Hjælpere: Greenkeeperne
Opgaver:
•  Banedrift, herunder pasnings- 

og vedligeholdelsesplaner
•  Baneudvikling, herunder kort- 

og langtidsplaner
•  Maskinpark - drift og 

vedligeholdelse
•  Golfbiler - drift og vedlige-

holdelse.

Salling Traktorservice A/S
CASE H 
Nyholmvej 14 . 7860 Spøttrup
Tlf. 97 56 43 22*
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Eliteudvalg
Ole Agergaard (Formand)
Jørn Nygaard
Mads Iversen
Dorte Fynboe
Eske Christensen 
Jan Fjederholdt 
Hjælpere: Træner, Sekretariatet 
og Holdkaptajner.
Opgaver:
•  Elitehold - Herre 2. division 

+ to herre- og et damehold i
Kval-rækken

•  Eliteturneringer
•  Elitetræning

Turneringsansvarlig
Steen Krarup (Holdkoordinator)
Hjælpere: 
Sekretariatet, Holdkaptajner,
Turneringsledere og -hjælpere
Opgaver:
•  Turneringsprogram og koordi-
nation
•  Regionsgolf Vest - Holdturnering

A, B og C samt Senior A, 
Veteran B, Veteran C1 og C2

•  Lokalturnering- Veteran Herre
•  Presidents Putter 
•  Efterårsgreensome
•  Regelundervisning

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

Sponsorudvalg
Michael Thomasen (Formand)
Anders Christensen
Per Alan Jensen
Børge Stilling 
Aage Christensen
Kelly Kær
Hjælpere: Sekretariatet
Opgaver:
•  Sponsorater, herunder 

turneringssponsorater
•  Sponsordag

Potentielle sponsorer

Bestyrelsens
konstituering
og organisation 2012 i Skive
Golfklub samt kort beskrivelse
af opgaver.

•  Erhvervsklub
•  Støtteturnering
•  Uge 28(29) Udvalg
•  Sponsortavler og -skilte
•  Annoncer i Årsskrift,

baneguide, klubavis og på
hjemmeside samt Info-skærm

Ungdomsudvalg
Christian Bæk (Formand)
Mads Iversen 
Henrik Bollesen Nielsen
Jan Strøm Sørensen (Bambinoer)
Eva Jensen
Hjælpere: Trænere, Sekretariatet,
Holdledere, Turneringsledere og
forældre
Opgaver:
•  Ungdomsarbejde- og rekruttering
•  Juniorturneringer
•  Bambinoer
•  Sommerlejr

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

klubhus
• Udsmykning

Refererer til Forretnings-
udvalget.

Hjemmeside-
ansvarlig
Peter Riis Kristensen
Hjælper: Sekretariatet
Opgaver:
•  Hjemmeside- drift og udvikling
•  Bestyrelsessekretær

Refererer til Forretnings-
udvalget

Handicapkomité
Poul Risager (Formand)
Eske Christensen
Hjælper: Sekretariatet
Opgaver:
•  HCP-registrering
•  HCP-regulering

Refererer til 
Forretningsudvalget

Service-
medarbejder-
udvalg
Erik Bech Hansen (Formand)
Hjælpere: Sekretariatet, 
Servicemedarbejdere
Opgaver:
•  Baneservice
•  Banekontrol
•  Hjælp på Company Days

Refererer til 
Forretningsudvalget

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

Tlf. 97 52 23 88
www.skivebiler.dk

En "servicemedarbejder" i Skive
Golfklub er en ulønnet med-
arbejder, der på frivillig basis
hjælper med bl.a. banekontrol
(eller måske rettere baneservice/
hjælp) samt praktiske opgaver i
forbindelse med company days.

Mange har allerede forpligtet sig i
3 uger og således, at man selv
finder en substitut - bytning af
hele eller dele af ugen, hvis man
bliver forhindret.

Banekontrollen gennemføres 4-7
gange pr. udpeget uge, hvorimod
de øvrige opgaver løses efter
behov.

Der er stadig plads til flere som
afløsere. Meld dig til Pernille på
Sekretariatet.

Meld dig som
service-
medarbejder
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Efter langt tilløb er bestyrelsen i
Skive Golfklub utrolig glade for 
i marts, at kunne præsentere
klubbens nye hjemmeside. Mange
ideer har været implementeret for
blot senere igen at blive kasseret
for at finde frem til en optimal løs-
ning. Målet har været at fremstille
en hjemmeside, der med et
brugervenligt, lækkert og friskt de-
sign kan være med til at inspirere
både kommende og nuværende
medlemmer samt gæster til at
besøge banen. Den opgave synes
vi, er blevet løst rigtig godt.

Lettere tilgang
Derudover er der på forsiden gjort
meget ud af at lette tilgangen til
nyheder og anden klubinformation
ud fra den tese, at intet må være
længere væk end et enkelt klik. 

Vi har i samme ombæring ryddet
ud i gammelt materiale under de
forskellige udvalg. 
Ideen er stadig at de enkelte ud-
valg står for opdateringer af egne
sider, og Pernille fra golfklubbens
sekretariat, vil snarest tage kontakt
til de ansvarlige herfor.

Facebook
Facebook er også blevet en inte-
greret del af den nye hjemmeside,
hvor man på Skive Golfklubs for-
side både vil finde links til ”Skive
Golfklub” og ”Ungdom” på Face-
book. 
På disse sider vil der både blive
postet nyheder og andet godt, og
du vil som medlem også have mu-
lighed for at finde en spillepartner
en given dato.

Eksponering af vore sponsorer
Endelig - og ikke mindst - har vi
gjort os meget umage med at øge
eksponeringen af vore sponsorer.
Skive Golfklub er som alle
foreninger meget afhængige af
sponsorer, og vil selvsagt gøre alt
for, at værdien af sponsoratet øges
mest muligt. 
På den nye hjemmeside vil alle
sponsorer således indgå i en
løbende visning lige meget hvor på
siden den besøgende befinder sig,
ligesom der vil være links og uddy-
bende eksponering alt afhængig af,
hvilket sponsorat der er tale om. 
I dagens samfund er omdrej-
ningspunktet for information og
viden - Internettet. 

Derfor har det været vigtigt for os at
finde den rette samarbejdspartner, i
forhold til konstruktionen af en ny
hjemmeside. Det mener vi at have
fundet i det lokale firma Dynamic-
IT, der har vist gode refe-rencer i
forhold til opbygning af hjemme-
sider. Alt i alt håber vi på at forbed-
ringerne er med til, at give dig som
medlem af Skive Golfklub, en langt
bedre mulighed for at finde netop
den information du søger.

Hjælp os med at undgå fejl
Der vil fortsat og altid være
forbedringer til siden, og
bestyrelsen håber, I som medlem-
mer tager godt imod den nye side,
og hvis der skulle opstå fejl på
siden, modtager vi meget gerne 
information, så vi kan udbedre det
så hurtigt som muligt.

Skive Golf Klubs nye hjemmeside:
www.skivegolf.dk

Peter Riis Kristensen
Hjemmesideansvarlig
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Skive Golfklubs 
medlemmer deltager igen
i år gratis i Synoptik Cup

Synoptik og Dansk Golf Union
etablerede i 2010 et samarbejde
omkring en landsdækkende golf-
turnering - Synoptik Cup. Turne-
ringen har vist sig så succesfuld,
at den også fortsætter i år - til stor
glæde for alle golfklubber.

Turnering for alle - et mester-
skab for bredden.

Idéen med Synoptik Cup er at
etablere en landsdækkende golf-
turnering, hvor alle kan deltage,
uanset handicap. Netop tanken
om et mesterskab, hvor bredden
og ikke blot eliten er involveret,
finder Synoptik meget sympatisk.
Men golf handler naturligvis også
om at se godt, idet synet har

SKIVE SKO & NØGLE
SERVICE

Nørregade 33 - Nørreport
7800 Skive

Tlf. 97 52 59 57

NOSTALGI
James Last
I foråret 1984 kunne vi i Skive
glæde os til en koncert i Skive
Hallerne med den verdenskendte
orkesterleder James Last.
Samtidig med værelsesbestillin-
gerne blev der forespurgt om det
var muligt at spille golf i Skive.
Daværende hoteldirektør Karsten
Jensen, Hilltop ringede til mig for
at høre om mulighederne. Jeg
sagde naturligvis ja, og vi aftalte
at jeg skulle møde op i receptio-
nen og aftale nærmere med JL.  

Resultatet blev, at man næste dag
kunne se orkestrets kæmpe bus
udenfor vores ydmyge klubhus.
Det viste sig nemlig at adskillige af
orkestermedlemmerne også ville
spille golf.
Trods de primitive forhold tror jeg
at hele selskabet nød de 9 huller
der dengang var til rådighed. OB
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afgørende betydning for golf-
spillernes præstationer. 
Det kan Synoptik hjælpe med.

Danmarks bedste klubhold
Synoptik Cup har bredde-golf-
spillerne i fokus og skal være 
med til at støtte op om klubbens
eksisterende turneringer. Helt
praktisk foregår det sådan, at
man, med udgangspunkt i neden-
anførte turneringer, kan samle
point til en rangliste opdelt i fem
handicapgrupper.

Hvordan deltager man
Deltagelsen er gratis, og man
scorer points ved at deltage i én
eller endnu bedre flere af følgende
turneringer i Skive Golfklub:

• Sparbank-Åbningsturnering
mandag den 9. april 
(2. påskedag)

• Støtteturnering
søndag den 17. juni

• Lantmännen Danpo-
Turnering - lørd. den 23. juni

Når første halvdel af sæsonen er
slut, udgør de fem ranglistevin-
dere klubbens Synoptik Cup-hold.
Holdet skal repræsentere Skive
Golfklub og dyste mod de andre
klubbers hold i en finale. Til slut
kåres Danmarks bedste klubhold.  
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Nu som før

2011 var det første år med Old
Girls i Skive Golfklubs Senior-
afdeling. Vi startede godt nok lidt
i 2010 med spil mandag formid-
dag, fordi vi ikke måtte spille tirs-
dag formiddag sammen med
Tirsdagspigerne. 
Der var så stor tilslutning, at vi
besluttede at gøre mandagsspillet
permanent med rigtige turne-
ringer.  
Vi fik bestyrelsens tilladelse til
dette ved at være en under-
afdeling af Seniorklubben.

Over 50 Old Girls
Det har været en stor succes i
2011. Op til 56 piger over 50 år
har deltaget i vore 19 turneringer
i løbet af sæsonen. Godt nok har
6 kun deltaget en enkelt gang,
men blandt de øvrige har mange
været meget trofaste. Gennem-
snitlig har vi været 21 spillere pr.
gang. De flittigste har spillet 16
gange, men der er selvfølgelig 

også mange, der har nøjes med 3
- 7 gange. Vi synes, det har været
rigtig hyggeligt med denne Old
Girls-turnering. Vi er blevet handi-
capreguleret hver gang, for der er
mange, der gerne vil lave pæne
resultater med mange point -  
i stedet for at have et flot, lavt
handicap, som man alligevel ikke
kan leve op til. Så vi fortsætter på
samme måde i 2012. 

Mulighed for at spille både
mandag og onsdag
For at spille Old Girls i Skive
Golfklub skal man være fyldt 50
år og være medlem af Senior-
klubben. Det koster 100 kr. om
året, men så kan man også spille
hver onsdag sammen med de
hyggelige seniorer. Hver gang
man møder op, koster det 10 kr.
til præmier.

Kamma Andersen og
Mette Krarup tager

endnu en sæson som
ledere af Old Girls-

pigerne. 

Old girls
hver mandag
fra 16. april
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Udflugter
Ud over de almindelige mandags-
spil har vi 2 gange været på ud-
flugt i 2011 til henholdsvis Aars 
og Løgstør - begge gange med
stor tilslutning. Vi agter også i år
at lave et par udflugter til nogle af
”Fritspils-klubberne”.

Vi sluttede sæsonen med at udfor-
dre herre-morgengolferne og Old
Boys til en holdkonkurrence. 
Det blev en rigtig hyggelig dag,
men selv om vi havde gjort os
umage med holdsammensæt-
ningerne og statutterne for
konkurrencen, var herrerne en for
stor mundfuld for os.
De gennembankede os. 
Nu glæder vi os til at se, hvad her-
rerne kan finde på i år for at få en
mere fair konkurrence.

Til slut vil vi sige på gensyn i
2012 til alle tidligere Old Girls og
velkommen til nye.

Mette Krarup og 
Kamma Andersen
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Vi startede i Skive Golf Klub i
2011 på påskeholdet, som er et
meget intenst kursus, for at tage
DGU kortet. Da vi begge havde
spillet lidt ”pay and play” i andre
golfklubber før, troede vi, at det
ville blive nemt at tage kortet og
komme i gang med at spille.
Vi fandt dog ud af at vi over-
hovedet ikke på nogen måde
havde den rigtige teknik - ikke 
engang tæt på. Dermed blev det
meget sværere end vi havde
håbet. Vi kom dog glat igennem
kurset, godt hjulpet af Mads
Iversen (praktisk træning) og Brian
Svinth (teori træning). Vi er begge
enige om, at for folk som aldrig
har prøvet at spille golf før, er det
et meget og måske også for 
intenst et kursus.
4 dage er ikke lang tid til at lære
grundtingene i golf. 

En anden ting, vi er blevet meget
positivt overrasket over ved at
starte til golf, er den venlighed og
imødekommenhed, der er ude på
golfbanen og i klubhuset. Og det
er uanset alder, køn og handicap,
så kan man snakke med alle.

Netop også derfor er det rigtig
godt at klubben hele sæsonen
igennem arrangerer både kaffe-
turneringer og begynderturne-
ringer. Begynderturneringerne er
gode til at se, at det man træner
på, på driving range, indspilsgreen
og puttinggreen, virker, og om der
er noget man skal have hjælp til.
Kaffeturneringerne er godt for det
sociale i klubben - alle kan spille
med alle, og alle kan få noget ud
af det. 

Til slut vil vi bare sige tak til alle,
som har været med til at gøre
vores første golfsæson til en rigtig
god oplevelse og tak til alle de
flinke og rare mennesker, vi har
mødt, og det har været mange.
Men det er jo også klart, da vi har
tilbragt mange timer derude. Flere
har spurgt, om vi ikke skulle have
en madras med derud.

Med venlig hilsen samt ønsket om
en god og mere solrig sæson 2012

Mads Mortensen 
og Dennis Kristensen 

Jeg skal ikke
spille golf!
Jeg skulle bare skubbe min
”efterlønner-mand” til ”Åbent
Hus-arrangement” i Skive Golfklub
i maj 2011, men jeg har ikke tid til
golf.
Men jeg blev lokket, gjorde jeg. 
To gråhårede entusiaster fra golf-
klubben lokkede mig på prøve-
runde, og på hul 5 slog jeg bolden
på green i første slag. 
Hvor svært kan det være!! 
Pludselig fik jeg tid til golf!!
Siden da har jeg været ivrig golf-
spiller. Og siden da har jeg ikke 
en eneste gang skudt bolden på
green i første slag.
Siden da har mangen en græstørv
føget om ørene på mig. Siden da
har jeg øvet mig rigtig meget. 

Begynderforløb
Hele foråret stod på begynder-
forløb - en helt ny verden for os
nye i klubben. 
Jeg oplever Skive Golfklub som en
god klub med et dejligt klubliv, en
klub som tager sig godt af sine
nybegyndere. 
Det er flot og imponerende, at så
mange frivillige lægger tid og 
energi i arbejdet med os nye.
Jeg har fået god undervisning - til
tider nørdet og meget detaljeret,
men lige præcis sådan skal det
være, når passionerede skal ind-
føre andre i deres sport. 
Nye udtryk skal læres. Hvad er en
vandhazard?  Hvorfor dukker alle
sig, når der bliver råbt ”Fore”?
Hvad er en Sucker? Stance,
grounde, adressere. Provisoriske
bolde, out of bounds… 

Der er altså frygtelig mange nye
ord og begreber, og samtidig skal
der holdes rigtigt på køllen, og en
golfbold skal rammes. 
Ikke underligt, at græstørvene fly-
ver om ørene på os nybegyndere!

Også nye regler skal læres
- og overholdes. Det er ikke altid
nemt, især ikke når man er
utålmodig og måske har den
grundholdning, at regler og love er
til for de stakler, der ikke selv kan
administrere tingene. 
Men vi er blevet sat på plads, med
hård hånd - af vore medspillere,
når vi ville gå egne veje, og jeg vil
nu betegne mig selv som værende
afrettet!

Begynderturneringer
Vi har deltaget i diverse kaffe- og
kyllingeturneringer, og det er rigtig
sjovt, lærerigt og hyggeligt.

Tænk at så mange øvede dukker
op for at tage en tur med os nye.
Det er guld værd, for det er her, vi
rigtig lærer, hvad golfspil er. Det er
her, alle de nye udtryk og de
mange regler, vi hørte i teori-
lokalet, pludselig giver mening og
bliver forståelige. Det er her, vi nye
rigtig bliver introduceret til Skive
Golfklubs klubliv.

2011 har været et meget spæn-
dende begynderår, og jeg takker
alle jer, som har været med til at
skabe rammen om et rigtig godt
forløb for os nye medlemmer i
klubben, og også en tak til alle jer
øvede, som bare møder op for at
hjælpe os på vej. 
Jeg er imponeret!

Bodil Lund
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Skive Golfklub
Top 20 - damer - herrer:

Fornavn Efternavn Hcp Fornavn Efternavn Hcp

Karina Lentz Svendsen 4,7 Mads Iversen 0,2
Dorte Fynboe 7,7 Thomas  Bådsgård Stephansen 1,2
Luise Sønder 8,6 Simon B. Mikkelsen 1,5
Anne Iversen 8,9 Niels H Hammer 2,1
Lone  Dahl Bilstrup 10,3 Christian Dahl 2,4
Dorte Broberg 10,4 Mads  Engberg Sørensen 2,7
Kirsten Dahl 10,8 Jeppe  Toft Larsen 2,9
Lene  Lundgaard Boller 13,1 Carsten  Betzer Jensen 4,4
Vibeke Bagge 13,5 Tonni Brammer 4,5
Grethe Hansen 14,1 Peter Broberg 4,5
Jette Præstholm 14,2 Lars Weirsøe 4,6
Lene Søndergaard 14,7 Mathias  Aarestrup Nielsen 4,6
Lisbet Fynboe 15,0 Torben Mark 4,6
Kirsten  Thorhauge Vestergaard 15,3 Bjarke Evaldsen 4,7
Dorthe Lund 16,7 Rasmus Svendsen 4,8
Anne Mortensen 16,9 Jan Fjederholt 4,8
Marie Thomasen 17,3 Henrik  Søgaard Kristensen 4,8
Mette  Borup Jensen 17,7 Peter Lauersen 5,3
Jytte Frandsen 18,9 Eske Christensen 5,3
Ann Viborg 19,0 Henrik Hansen 5,4
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I  SPARBANK GØR VI NOGET FOR DEM, DER 
SÆTTER PRIS PÅ DERES VÆRDIER
En formue er som en klassisk sportsvogn eller en plante. Den skal passes 
og plejes for at give det størst mulige udbytte. Ud fra den filosofi har vi i 
SPARBANK udviklet et særligt tilbud til dig, der sætter pris på dine værdier. 
Ikke bare dem, der kan måles og vejes, men også de lidt mere bløde, der 
for eksempel består af samvær med dem, du holder af.  Tilbuddet hedder 
Private Banking og er specialrådgivning omkring dine økonomiske mulig-
heder. Alt sammen for at øge din formue og for at give dig mulighed for 
at leve det liv du ønsker – nu og i fremtiden. 

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

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

Læs mere om fordelene på 
sparbank.dk/privatebanking
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