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Hvad bliver år 2017 husket for i vores klub?  
Der kan ikke ske skelsættende ting hvert år i en klub. Men igangsætningen af baneændringer og 
kåringen af N3 som Danmarks bedste par-5 hul vil stå tilbage som begivenheder, der vil blive 
husket i nogle år fremover. Ellers var året præget af, at de budgetterede indtægter kom til at passe 
næsten 100 %. Udgifterne blev til gengæld væsentlig lavere, hvilket hovedsalig skyldes, at 
baneprojekterne, på grund af langsommelig behandling af tilladelser, kom så sent i gang, at kun en 
lille del af de afsatte kr. 500.000, kom til udbetaling i 2017. Derfor vil 2017 regnskabet, isoleret set, 
fremstå som særdeles flot. På den baggrund er det mere realistisk at se 2017 og -18 regnskaberne 
over et. 
 
Medlemstallet er vort smertensbarn. Mens vi sidste år nogenlunde kunne holde det, må vi nu 
konstatere en tilbagegang. De officielle tal fra DGU pr. 30. september viser 893 medlemmer i -16 
og 869 i 2017. Siden har 49 meldt sig ud pr. 1.1. 2018. Vi siger det hvert år, men vil gerne gentage 
det. Bestyrelsen kan ikke alene påtage sig den opgave at skaffe nye medlemmer. Vi har et meget 
energisk og kreativt begynderudvalg, og stor tak for det. Men vi må endnu engang appellere til 
hvert medlem om at søge emner i sit netværk. Det kræver nogen ulejlighed, for det gøres ikke bare 
med snak. En tur på banen/træningsbanen er ofte det, der skal til. 
 
Greenfeeindtægterne  
Det var positivt, at der i 2017 var fremgang i indtægter fra green-fee spillere. Ikke mange klubber 
oplever det. På grund af rosende omtale af vores bane, og ikke mindst kåring af Danmarks bedste 
par 5-hul, er der muligheder for yderligere vækst på dette område i 2018.   
For at fremme denne udvikling vil vi sammen med de enkelte KiK drøfte det stigende krav til mere 
en effektiv udnyttelse af banen. Vi ved, at der har været uudnyttede tider, hvilket ikke er særligt 
heldigt. Hver enkelt KiK bør derfor fremover lade sine medlemmer booke i Golfbox. Så kan 
turneringslederen planlægge spillet til dagen efter og slette ikke-brugte tider. Dermed vil det fremgå 
for alle andre dagen før senest kl. 18.00 hvilke tider, der er tilgængelige den næste dag. 
At lægge 1- og 2-bolde sammen til 3- og 4-bolde i sæsonen – og sæsonen er her defineret som juni, 
juli og august,-  er et must i de mest populære tider, som er lørdage, søndage og helligdage fra 8 –
14. Bestyrelsen har pålagt Flemming og Birgitte at slå bolde sammen dagen før, så der bliver 
blanke/tomme tider, og greenfeegæster dermed har mulighed for at booke tider. Det skulle så gerne 
kunne ses på greenfee indtægterne hen over sommeren, at der har været plads til flere gæster. 
 
Personale. 
Banepersonalet holdet anlægget perfekt og udfører anlægsarbejder, i forbindelsen med 
baneomlægning på højt niveau. Birgitte holder også sit høje niveau med at servicere medlemmer, 
gæster og ikke mindst bestyrelsen. Det er en fornøjelse, at vi i år ikke skal præsentere en ny pro-
træner. Vi er særdeles tilfredse med Kristians indsats i sit første år, og glæder os /håber på til fortsat 
samarbejde fremover.  
Vedrørende Shoppen/servicemedarbejder, siger vi tak til Brian for god indsats og ønsker ham god 
vind fremover. Samtidig siger vi velkommen til Flemming Lund, som med stor entusiasme er gået i 
gang med at forberede sæsonen.  



Vi opfordrer selvfølgelig medlemmerne, ikke mindst for deres egen skyld, at benytte båre Pro og 
Shoppen mest muligt. I samarbejde med Kristian og Flemming og sponsorstøtte fra Net-IP, 
investeres i en Trackman, der optimerer både træning og personlig tilpasning af jern og køller. 
Noget vi ved, mange medlemmer har søgt andre steder hen, for at opnå. 
 
Banen Det har generelt været et godt år for banen, der er kommet rigeligt med regn, og vi har kun 
vandet banen i kortere perioder i foråret. Banen blev forholdsvis hurtig rigtig god efter vinteren. 
Dette viser, at der godt kan vinterspilles på sommergreens, når de får tilstrækkeligt med sand i 
efteråret, og de samtidig skånes, når der er frostvejr. 
Den 13. juni modtog klubben tilladelse fra Naturstyrelsen, og da der ikke kom indsigelser, var den 
gældende fra 11. juli. Straks derefter gik vi i gang med planlægningen. Der blev indgået en aftale 
med Philip Sprogárd om detailprojektering af hulerne N1 – N4 – N5 –N6 og N7. Dette materiale 
har vi nu modtaget. Ved årets udgang er der fældet de træer, der skal fældes og rødderne er fjernet. 
Det forventes, at det deciderede anlægsarbejde påbegyndes lige efter påske. 
Vi havde tillige den store ære at vores hul N3 blev kåret til Danmarks bedste par 5 hul (Tak til 
Preben Næsgaard for promoveringen). Den 8. i denne måned fik vi overrakt en sten som er opsat 
ved hullets tee sted. Der ligger en udfordring i at udnytte omtalen til at tiltrække flere gæster til 
banen. 
Der har som sædvanlig været én lørdag forår og efterår, hvor der er ryddet op og fældet træer. Der 
er god opbakning til disse arrangementer, tak til alle der har bidraget. I 2018 bliver 
oprydningsdagene den 24. marts og den 3. november, reserver allerede nu de datoer .  
For 2018 er forventningen, at anlægsarbejdet bliver færdiggjort og tilsået i løbet af maj, og at 
nyanlægget kan tages i brug sidst på året. Anlægsarbejdet forventes ikke at blive til særlig gene  
for spillet i løbet af anlægsperioden, - det er selvfølgelig klart, at der vil være perioder, hvor banen 
er påvirket. Vi vil forsøge at hverve frivillige til at holde parkeringsområdet samt til mekanisk 
fjernelse af ukrudt på og omkring greens samt teesteder.  
Husudvalg. 
Til manges undring blev der etableret et mindre rum her i den bageste del af klubhuset. 
Klubkontoret var ved at være for trængt. Det er jo en arbejdsplads for Birgitte. Med det nye rum er 
der nu plads til Kristians grej og papirer, til begynderudvalget, som har oceaner af brochurer og til 
juniorudvalget, som har en mængde forskellige rekvisitter. De to udvalg og Kristian har nu fået hver 
deres skab i rummet, og der er tilligemed mulighed for at holde småmøder. Kristian bliver 
naturligvis ved med at sidde på sin sædvanlige plads, så han fortsat har overblik over indgangen og 
alle os, som trænger til en lektion. 
Rummet er blevet til takket være Kjeld Overgaard som leder godt hjulpet af kernemedlemmerne i 
husudvalget Ernst Kristiansen og Jeppe Kloster. Gunnar Bak har malet herlighederne. 

 
Buggyhalvtaget står nu og stråler næsten fyldt med buggies og greenkeeperne har i den tomme 
korridor fået lidt ekstra rum til deres udstyr og maskiner.  
I forbindelse med pålægning af nyt tag i foråret på bagrummet fandt kreative sjæle på at få 
forlænget taget og få etableret et buggyrum. Til udbygningen var der brug for nye bærende 
stålkonstruktioner.  
CSK ved Carsten Kristensen tilbød dels at levere halvrammer til bagrummet og dels at montere dem 
kvit og frit. For at sikre sig kvalitet i arbejdet kom Carsten selv og deltog. Det har betydet meget for 
klubben både med hensyn til det praktiske, det udseendemæssige og selvfølgelig også på det 
økonomiske område. En stor tak for det. Også en stor tak til Jan OK Larsen som har sørget for, at 
der kommer lys i lamperne og strøm til Buggyerne, når vi aktiverer kontakterne.  



Shoppen har fået en make over af de store. Brian havde selv en idé om en ændring og den har 
Flemming ladet sig inspirere af. Ombygningen er meget vellykket og vi har stor forhåbning til dens 
effekt. Den har også været meget lidt udgiftskrævende for klubben. Dette takket være friske 
medlemmer, som har ydet en stor indsats. Der har været en kompetent projektleder Tonny 
Jørgensen assisteret igen af kernetropperne i husudvalget Ernst Kristiansen og Jeppe Kloster og 
Torben Sørensen som murbrokafskaffer. De har ydet en stor indsats i samarbejde med Flemming.  
Derudover har Thy Trapper ved Benny Rytter gjort det muligt med to sponsorerede limtræsdragere 
at skjule gitteret, når det er rullet op og også at skabe større stabilitet i åbningerne. En stor tak for 
det. 

Begynderudvalget er i 2017 blevet udvidet med 2 dygtige damer - Bodil Thorsen og 
Ulla H. Thostrup. 
Året startede med 2 åbent hus-arrangementer i marts måned med god opbakning fra klubbens 
medlemmer, som havde taget en ven med til introduktion til golfsporten. 
Begynderne har alle fået udleveret en velkomstfolder, der fortæller om de primære aktiviteter, der 
sker i forbindelse med begynderforløbet.  
Der har været 53 nye igennem begynderforløbet, og alle meldte sig ind i klubben. 
Dette er dog ikke nok til at bevare antallet af spillere i klubben. 
Alle har været meget tilfredse med Kristians undervisning. 
Poul Gellert har igen i år været tovholder for vores mentorer, som alle har ydet en stor indsats med 
begyndernes uddannelse. 
Gensynsgolf for årgang 2014 - 2015 og 2016 fik stor opbakning fra medlemmerne, og dette tiltag 
har DGU spurgt, om de må bruge i andre klubber fremover for fastholdelse af medlemmer i 
klubberne. 
Der har været stigende deltagelse i NVG optimistturnering i årets 7 afholdte turneringer. 
Torsdagsmatcherne har ligeledes under Grethe Thomsen og Jytta Jensens kyndige ledelse været 
afviklet tilfredsstillende. 
 
2018 byder på flere nye tiltag fra Kristian og begynderudvalget, så skulle du være interesseret i at 
hjælpe til, er du velkommen til at kontakte begynderudvalget for nærmere info. 
 
Juniorudvalget. 
2017 har været et godt år for juniorafdelingen. Dette gælder både antal medlemmer og de sportslige 
resultater. 
I kredsturneringen genvandt vi både 9 huller og par 3 pokalen. Distriktsfinalen i 9 huller fandt sted i 
Aalborg golfklub og vi kom hjem med bronzemedaljer.    
Juniorudvalget har ansvaret for 2 klubturneringer i løbet af året. I juni måned afvikledes - som noget 
nyt- en Company Day, hvor 19 hold á 4 personer var tilmeldt. Det blev en stor succes og vi har 
allerede besluttet, at der bliver en turnering igen i 2018. Derudover holder vi en 
2-generationsturnering i august. Vi håber på god tilslutning til disse turneringer i 2018, da de 
sammen med vores sponsorindtægter gør, at vi kan tilbyde vores juniorer gratis turneringsfee samt 
masser af gode golfoplevelser. 
  
 
 
 
 
 



Sponsorudvalget 
I begyndelsen af sæson 2016 udvidede vi sponsorudvalget med 4 personer, så vi i alt er 5 
mand i dette udvalg. Konceptet er anbefalet af DGU, og vi mener også, at det er den rigtige 
vej at gå. Indtil videre har vi dog ikke opnået de helt store resultater med fremgangsmåden, 
men det kan og skal kunne lade sig gøre med den rigtige entusiasme lagt for dagen. 
 
Vi har i den forgangne sæson kun mistet 4 sponsorer, men har til gengæld fået 8 nye 
sponsorer, som jeg for god ordens skyld lige vil nævne. Det er: 
Thisted Motor Compagni A/S, HBJ Projektudvikling 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 skulle der være 
basis for en bedre score og for andre evt. større mulighed for at finde boldene. 
Ved slutningen af året havde vi 41 sponsorer, der bidrog med kr. 226.000,00. Hertil har vi 4 
sponsorer på barteraftaler (modydelse). Det er Net-IP, B & O, Thy Mors Energi, Thisted Frø 
og XL-Byg. Endelig har vi ca. 10 match-sponsorer, som bidrager med værdier for ca. kr. 
40.000,00.  
Vi er naturligvis meget taknemmelige for denne opbakning fra vore sponsorer, og jeg vil på 
klubbens vegne sige mange tak for den støtte. Det er mig derfor meget magtpåliggende at 
nævne, at alle leverancer til klubben og til K-I-K kun må foregå af vore sponsorer. Vi kan 
som klub ikke være andet bekendt. De støtter os, så må vi også støtte dem. 
 

Klubmestre i 2017 
Slagspil:  

Herrer Kristian Jensen 
Senior herrer Jan Vestergaard 
Veteraner herrer Hans Jørn Jensen 

Hulspil: 
Damer Jette Pedersen 
Herrer Kristian Jensen 

Danmarksturneringen i år gik vældigt fint for NVG. Klubben havde tre hold tilmeldt – ét hold i 2. 
division senior, ét hold i 5. division herrer og ét hold 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. 
 
Regionsgolf er ved at være en NVG-specialitet. I ABCD rækkerne, hvor hver klub må stille med 
ét hold, vandt A, C og D -holdene deres puljer og B holdet blev nr. 2 med samme point som 
vinderen. A- og C holdene nåede senere frem til semifinalerne. 
I senior/veteran rækkerne var vi repræsenteret i 6 rækker, hvilket måske var lige i overkanten. I 
år har vi reduceret antallet af hold til 4 plus divisionsholdet. 
Tilmeldingssedler hænger på opslagstavlen, så man kan stadig melde sig på holdene i 2018.



 
Turneringsudvalget.  
Der har været svag fremgang i antallet af deltagere i vore klubturneringer i 2017 og med en vis 
finpudsning og småjusteringer vil der køres videre i den kommende sæson.  
Turneringsudvalget er færdig med planlægningen af årets program, som nu kan ses på hjemmesiden 
og venter på jer i Golfbox. 
Der har været en let udskiftning i udvalget. Vi må sige farvel til Ole Andersen og Steen Gjerulff og 
takker for deres indsats. Nye i udvalget og velkommen til dem er Jørgen Kirk Madsen, Karsten 
Madsen og Henning Bjørndal.  
Thisted Kommunes sommerferieaktiviteter for folkeskolebørn var også en del af klubbens tilbud. 
Der deltog 12 børn i årets sommerferieaktiviteter og vi havde nogle gode dage i fint vejr. 
På SFO – fronten har vi i år besøgt Sjørring Skole, Tilsted Skole og Friskolen Thy med i alt ca. 35 
deltagere. 
 

Til slut vil jeg gerne sige tak til klubbens sponsorer, mine kollegaer i bestyrelsen, klubbens mange 
udvalg og ikke mindst vore mange frivillige. De deltager på mange forskellige fronter dels fronter, 
hvor der er særlige faglige krav. Det kan ligeså vel være almindeligt arbejde, som ikke kræver den 
store eksamen, men som er særdeles vigtigt for at klubben kan fungere. Det er f.eks. ofte til 
medlemsarrangementer her, at vi er heldige, at der bages kager til os. Vil vi kunne leve foruden?  

Vi må jo huske på, at Nordvestjysk Golfklub er en forening og selvom vi alle betaler kontingent, er 
der stort behov for at vi hjælper til, at vi giver en hånd med. Jeg har nævnt nogle områder og ved at 
jeg langt fra har fået alle med, men en STOR tak skal vi give hinanden. 
 
Med disse ord ønskes alle en god sæson 2018 
 
Pbv 
Svend Eriksen 
22.2.2018 
 


