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Sæsonen er slut, men på trods af det spilles der stadig på 

banen på fuld kraft. Der har været enkelte dage med vin-

tergreens, men generelt står banen fantastisk. Der spilles 

endnu på sommergreens de fleste dage, men fra 1. dec. skal der tues på alle klip-

pede arealer, og man må forvente vintergreens de dage, hvor der er frost i jorden. 

Sommerteesteder bruges i skrivende stund stadig, dog ikke på hul 18. 

 

Banen har fået megen fin omtale i årets løb. Renoveringen af banen har været 

nævnt i flere omgange. Så havde vi den glæde at vores hul N3 blev kåret til Dan-

marks bedste par5 hul. Senest forlyder det, at Golfhæftets brugere har kåret  ba-

nen til Danmarks 9. bedste. Her skal lyde et speciel tak til alle jer, der har været 

med til at udbrede kendskabet til vores fine bane. 

 

I den forløbne sæson har der været 53 gennem begynderforløbet. Vi har nydt de 

mange timer sammen med begynderholdene, men kunne ikke have gjort det uden 

hjælpen fra mentorer m.fl. Vi håber, alle er kommet godt i gang og husk - man 

kan godt spille golf om vinteren.  

I den kommende sæson fortsætter vi i sammen spor, og har derfor igen brug for 

alles hjælp med at skaffe nye medlemmer til klubben. Den 11. og 18. marts er der 

”Åben Golfbane”. Her har alle medlemmer mulighed for at tage en ven under ar-

men og komme ud at prøve golfen af. 

Næste år vil de 3 sidste års nybegyndere blive inviteret til træning samtidigt med 

at kommende nybegyndere træner, og Kristian får brug for hjælpetrænere. Nær-

mere information om dette følger fra ham til foråret. 

Der vil forsat blive lagt vægt på ”Gensynsgolf” for de 3 nyeste årgange. Mere om 

dette i det nye år. 

Optimistturnering ændrer navn til Optimisttræf, der opdeles i 2 gruppe: 1 grupper 

spiller Stableford, mens den anden gruppe spiller efter vores nye banetrænings-

koncept. Den enkelte spiller vælger selv, hvad man har lyst til at fokusere på. I 

korthed er banetræning fokusering på det positive spil, man har på banen og man 

fjerne fokus fra det samlede resultat. 

 

Årets sidste turnering er afholdt d. 3.dec. med 52 deltagere. Det var vores 3-køl-

leturnering, som sluttede sæsonen af i super godt vejr Der var gløgg og æbleski-



ver til at varme sig på efter runden og dagen sluttede med en hæsblæsende pa-

rodi på et bingo-/bankospil. Turneringsudvalget er i gang med planlægningen af 

næste år og forventer at komme med det endelige program midt i februar. Sæso-

nen har været præget af en svag fremgang i deltagelsen i vores turneringer. Vi har 

været 78 i snit mod 72 sidste år. Vi takker for opbakningen. 

 

Vi har som bekendt entreret med den internationalt anerkendte banearkitekt Phi-

lip Spogárd om udarbejdelsen af en masterplan for banen. Nu sker der endelig  

noget. Tilladelserne er i hus, der er lavet aftaler med flere ”underleverandører” og 

arbejdet skrider godt fremad. Indtil videre er det primært vore egne folk, der har 

stået for arbejdet Der er fældet træer og fjernet rødder på den nye green på N1, 

på hele det nye N6 og på området mellem nuværende N6 og N7. Man går snarest i 

gang med at udvide søen på hul N7, så det bliver en pænere rund sø. Materialet 

herfra skal bruges til terrænregulering. Man er også i fuld gang med at lave for-

bindelsesstien mellem den nye green på N6 og de nye teesteder på N7. Først i det 

nye år skulle detailtegningerne for de ny greens ligge klar. Arbejdet forsætter så 

længe vejret tillader det 

 

Vi har indviet vores nye toiletbygning, som ser rigtig flot ud og den fungerer tilsy-

neladende efter hensigten. Endnu en gang tak til alle, som gav en hånd med. 

Oprydningsdagen i november forløb også fint med ca. 60 deltagere, som arbej-

dede hårdt hele formiddagen. De fik en velfortjent gang biksemad og en øl, inden 

man spillede en lille 9-hullers turnering. Tak for hjælpen 

 

En anden måde at hjælpe klubben på er selvfølgelig at prøve at skaffe et eller flere 

nye medlemmer. Den 11. marts og 18. marts er der vores traditionelle arrange-

ment ”Ta’ en ven med”. Her ser vi gerne, at så mange som muligt melder sig til 

sammen med en eller flere venner, arbejdskammerater, naboer o.s.v. 

Der er på nuværende tidspunkt allerede tilmeldt flere til forårets begynderkursus. 

Henvis gerne til klubbens hjemmeside www.nvgolf.dk for yderligere informatio-

ner. 

Der skal også her fra lyde en tak til alle jer der har hjulpet med stort og småt i 

klubben i årets løb. Uden de mange frivilliges uegennyttige indsats kunne vi ikke 

eksistere. Jeg nævner her flæng. Boldopsamlere, baneservice, udvalgsmedlemmer, 

SFO-instruktører, mentorer, klubbestyrelserne i Klubber i Klubben, hjemmeside-

redaktøren, Facebookredaktøren o.s.v. 

 

 

 

http://www.nvgolf.dk/


 

Juniorudvalgets julehilsen  

Først en stor tak til alle juniorer, deres forældre og bedsteforældre for den store 

opbakning, vi har fået til alle vores turneringer og udflugter i år 2017. Også en 

stor tak til vores sponsorer, uden jer kunne vi ikke få alle de fine oplevelser. 

Vores juniorer vandt kredsturnering i både par 3 og 9 huller og blev nr. 2 i 18 

hullers turnering. 9 huller gik videre til distriktsfinalen og kom hjem med bronze-

medaljer.  Flot! 

I år 2017 blev vi enige om, at vi ville prøve at lave en rigtigt Company Day. Vi 

havde 19 hold á 4 spillere til start. Vi forkælede dem med fine præmier, god mad, 

hvide duge og kandelabre fra hotel Hanstholm. Vi gentager succesen den 1. juni 

2018. 

I foråret var vi på besøg hos vores tidligere træner Mads i Himmerland og havde 

nogle rigtige gode golfoplevelser dér. I efteråret prøvede vi kræfter med år 2018 

Made in Denmark banen i Silkeborg og det var en super tur. 

Vi glæder os til 2018, hvor der venter nye oplevelser. 

Julehilsner 

Juniorudvalget, Carsten, Carsten og Anette. 

 

Vi har igen i år fået stor opbakning fra vore sponsorer. Det er vi naturligvis meget 

taknemmelige for og vil herigennem sige mange tak for støtten. Vi kan her nævne 

ændringen/ombygningen af vores drivingrange og indspilsområdet. Tilbygning i 

form af halvtag på vores bagrumsbygning, så vore buggies kan parkeres her. Af 

nye sponsorer byder vi velkommen til Thisted Motor Compagni A/S, HBJ Projekt-

udvikling A/S, Bøjers Autolakering, Frisør Hanne Lykke, Min Købmand, Sennels, 

XL-Byg Tømmergaarden Thisted A/S og Stenbjerg Kro. Nyt og spændende var 

også vores whiskysponsor Thisted Frø, v/John Holst, som sponsorerede en flaske 

whisky for hole-in-one på alle vore par 3 huller. Selv hul S2 udløste den dyre Thy 

Whisky for en hole-in-one her sidst på året. I 2018 kan vi glæde os til at møde 

vores nye sponsor brilleforretningen Louis Nielsen Thisted, v/Gitte Mose. Med de 

rigtige briller er der næsten garanti for en bedre putning, udtaler Gitte.  

 

SFO-golfen har kørt et lidt stille år. Vi har været på Tilsted , Østre og Thisted Pri-

vatskole, og der har været ca. 40 børn igennem forløbet. 

 

Golfturene til Mallorca med Bravo Tours er for længst udsolgt. 

 

Danmarksturneringen i år gik fint for NVG. Klubben havde tre hold tilmeldt – ét i 

2. division, ét i 5. division herrer og ét i kvalifikation damer. Alle tre hold forblev i 



deres respektive række og fortsætter i 2018 med ambitioner og håb om et bedre 

resultat ved slutningen af turneringen. I Danmarksturneringen er der tre spille-

weekends og for 2018 er det den 5. og 6. maj, den 16. og 17. juni og endelig den 

18. og 19. august. 

 

 

NVG havde stor succes i Regionsgolf i 2017. Holdene i ABCD klarede sig særdeles 

fint. A, C og D vandt deres puljer og B blev nr. 2 i deres. Der var for det hold me-

get close race med tæt pointfordeling.  

I slutspillet blev holdene A og C desværre slået ud i semifinalen og D blev slået ud 

i kvartfinalen, - alt i alt et tilfredsstillende resultat at have med sig i 2018. 

 

For veteraner og superveteraner var der også næsten kun gode resultater. 

Veteran  Elite vandt deres pulje, men tabte i puljespillet og forbliver i Elite. 

Veteran B4 vandt deres pulje og rykker i A 

Veteran B5 blev sidst i deres pulje og rykker ned i C 

Superveteran X4 (+70) vandt puljen og rykker i A 

Superveteran X3.  Blev nr 3 og bliver i B 

Senior blev sidst i puljen, og havde problemer med at stille hold, så vi har valgt 

ikke at melde seniorhold til i 2018.Vi havde også problemer på nogle hold i vete-

ran, så vores C hold er heller ikke blevet meldt til i 2018. 

Tilmeldings sedlen hænger stadig i klubhuset, så man kan stadig melde sig på 

holdene til 2018. 

2017 blev året hvor vi fik ny træner. Kristian Jensen kom her til fra Svendborg af 

og har gjort et meget fint stykke arbejde i klubben. Jeg skal hilse rigtig mange 

gange fra Kristian og han ønsker jer glædelig jul og godt nytår og ser frem til en 

ny og spændende sæson sammen med klubbens medlemmer. 

Den 1. januar tiltræder vores nye mand i shoppen Flemming Lund og husudvalget 

har i samarbejde med Flemming efter idé af Brian besluttet at udvide selve butiks-

området. Det betyder, at noget mur, vinduet og døren skal fjernes og erstattes af 

et rullegitter. Alt arbejdet vil blive udført af frivillige og går i gang primo januar. 

Målet med operationen er, at gøre shoppen lysere og mere kundevenlig. 

Husudvalget har i løbet af sæsonen købt ny vaskemaskine og en ny tørretumbler. 

Der er endvidere etableret et rum i klubhuset til møder for begynderudvalget, 

ungdomsafdelingen og oplagring af trænerens ting. 

 

 

 

 



Vi er så småt i gang med at forberede næste sæson. Der bliver en regelaften d. 8. 

marts kl.19. Der er medlemsmøde mandag d. 26. marts program følger og opryd-

ningsdag lørdag d. 24. marts , hvis vejret tillader det. Alle tre arrangementer vil 

blive med tilmelding via Golfbox straks i det nye år. 

 

 

HUSK!!! Generalforsamling torsdag d. 22. feb. kl.19:00 i klubhuset 

Til slut vil vi gerne ønske alle medarbejdere og medlemmer en rigtig glædelig jul 

samt et godt nyt golfår. 

 

Bestyrelsen 

 


