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NVG-nyt  december  2018 
Nyhedsbrev - Medlemsinformation  

 

Sæsonen er slut, men på trods af det spilles der stadig på ba-
nen for fuld kraft. Der har været enkelte dage med vinter-
greens, men generelt står banen fantastisk. Der spilles endnu 
på sommergreens de fleste dage. Fra 17. december skal der 
tues op på alle klippede arealer. 
 
Banen har endnu en gang fået megen fin omtale i årets løb. 
Renoveringen af banen har været nævnt i flere omgange. Der 
blev holdt rejsegilde på 3 af de 4 ”nye” huller d. 23. septem-
ber med en turnering med 122 deltagere og øl og pølser, som det hører sig til. Vi 
har fra mange sider hørt de nye huller rosende omtalt, og vi håber selvfølgelig in-

teressen varer ved i de kommende år. Den endelige indvielse af banen med alle nye huller i spil er 
foreløbigt planlagt til lørdag d. 11. maj. 
 
Begynderudvalget har i 2018 haft 3 begynderforløb med i alt 44 personer, 
som har gennemført og bestået prøverne. Heraf er de 42 meldt ind i klubben. 
Vi har nydt de mange timer sammen med begynderholdene, men kunne ikke have gjort det uden 
hjælp fra mentorer m.fl. Vi håber, at alle er kommet godt i gang og husk - man kan godt spille golf 
om vinteren.  
Begynderudvalget ønsker alle nybegyndere en glædelig jul og et godt nytår, og vi håber, vi ser jer 
sammen med nogle "nye golfere" til forårets åben golfbane.  
Christian Beith er nyt medlem af begynderudvalget i 2019. 
 
 Årets sidste turnering blev afholdt d. 2. december med 45 deltagere. Det var vores 3-kølleturne-
ring, som sluttede sæsonen af i lidt tvivlsomt vejr, som betød en afkortning til 9-huller Der var 
gløgg og æbleskiver 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 for-
venter at komme med det endelige program midt i februar. Sæsonen har været præget af status 
quo i deltagelsen i vores turneringer. Vi har været 78 i snit lige som sidste år. Vi takker for opbak-
ningen Vi er i år så småt startet på spillerscoreindtastning på banen, og disse forsøg er faldet fint 
ud. Spillerne har indtastet i mellem 35% og 49% ude på banen. Vi agter at følge op med instruktion 
og sidemandsoplæring i den kommende sæson, så vi kan få endnu flere med. Det er en meget stor 
hjælp for de turneringsansvarlige. Det er besluttet at flytte Pink Cup til sidst i april, for at se, om vi 
kan få flere med til at spille og dermed støtte det gode formål, så hold øje med Golfbox og meld jer 
til. I 2018 samlede vi ca. 17.000,- kr. sammen, vi skulle gerne over 20.000 til næste år.  
DGU har lige meddelt, at de nedlægger Abacus Cup (tidligere Synoptik Cup) i 2019.  Klubmester-
skaberne havde det laveste deltagerantal i årevis, mest p.g.a. utilfredshed med turneringsformen. 
Så fra og med 2019 vil eliten selv stå for afviklingen af mesterskaberne bistået af folk fra turne-
ringsudvalget, og man barsler inden længe med et nyt koncept. 
 
Husudvalget har haft et ret arbejdsomt år bl.a. med ombygningen af shoppen som den helt store 
aktivitet. Ellers er det primært vedligeholdelse af faciliteterne, som har fokus. 
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Driving range-udvalget har haft en ret god sæson, idet der er dispensation fra Fredningsnævnet, 
tilladelse fra Thisted kommune (landzoneloven), og tilladelse fra grundejeren og Naturstyrelsen til 
at etablere et udslagshus på rangen. Tilbage er nu tilladelse for skovloven og finansieringen. 
 
Oprydningsdagene i marts og november forløb også fint med ca. 60 deltagere, som arbejdede 
hårdt hele formiddagen. De fik en velfortjent gang karbonader 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 medlem-
mer. Den 17. marts og 24. marts er der vores traditionelle arrangement ”Ta’ en ven med”. Her ser 
vi gerne, at så mange som muligt melder sig til sammen med en eller flere venner, arbejdskamme-
rater, 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 informationer. 
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 i flæng 
boldopsamlere, baneservice, udvalgsmedlemmer, SFO-instruktører, mentorer, klubbestyrelserne i 
Klubber i Klubben, hjemmesideredaktøren, Facebookredaktøren o.s.v. 
 
Juniorudvalgets julehilsen: 
 Alle juniorer og forældre ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tusind tak for lån af jeres 
skønne børn og unge mennesker. 
2018 var igen et år med mange sejre, både personlige og som NVG-hold. Dette har vores træner en 
stor andel i, - tak for det Kristian. 
Vi håber at se jer alle (og gerne flere) til opstart i 2019. Som noget nyt starter vi et sandkassehold i 
2019.  Det vil være et hold, hvor der bliver lagt mest vægt på at lære golf via leg. Vi håber på op-
bakning til dette. Der kommer mere information til foråret. 
Tak til vores sponsor for alle de gode golfoplevelser 2018 har givet os.  
Mange Julehilsner 
Juniorudvalget, Carsten, Carsten og Anette. 
 
Klubben har igen i år fået stor opbakning fra vore sponsorer. Det er vi naturligvis meget taknem-
melige for, og vil her sige mange tak for støtten. Vi kan nævne, at Nordsløjfen fremover kommer til 
at hedde Bakkedalsløjfen, idet Dragsbæk Margarinefabrik har tegnet et sponsorat på det overord-
nede navn til Nordsløjfen. Af øvrige nye sponsorer kan vi nævne  Hanstholm Rejser  - Føtex som 
hole in one sponsor og Sønderhå-Hørsted Sparekasse. 
 
SFO-golfen har kørt et lidt stille år. Vi har været på Tingstrup , Østre og Sjørring skoler, og der har 
været ca. 50 børn igennem forløbet. Der deltog 16 unge mennesker i vores sommerferiegolf. 
 
Årets vintergolftur går i år til det hyggelige Almenara Golf & Spa Resort 
på den spanske solkyst. Afrejse den 23. marts 2019, direkte fra Aalborg til Malaga. Resortet har ud 
over et fantastisk hotel også tre fine 9-hullers sløjfer. 
 
Turneringsresultater: 

http://www.nvgolf.dk/
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For Danmarksturneringen gælder, - at damerne i kvalifikationsrækken sluttede på en 2. plads. Her-
rerne sikrede sig en plads i 4. division og 2. div. senior spillede sig op i 1. division.  
 
I Regionsgolf var resultaterne lidt spredte for NVG. A-rækken måtte udgå, da der var kommet en 
regel om, at en spiller ikke måtte spille i både A-rækken og Danmarksturneringen i 2018. Klubben 
kunne derfor ikke stille hold. 
B-rækken nåede en 2. plads i sin gruppe. C-rækken vandt sin pulje og kom til slutspillet, som gik 
vældigt fint lige indtil semifinalen, hvor holdet desværre mødte sit waterloo.  D-rækken var ude i 
en drabelig slutrunde. Først vandt spillerne sin gruppe, dernæst 1/8-finalen, dernæst 1/4-finalen så 
semifinalen og endelig måtte de se sig overvundet i regionsfinalen, men godt kæmpet. 
Placeringerne fra regionshold veteran: 
Vi havde ingen seniorhold med i 2018. Veteran Elite blev nr. 3 i deres pulje 
Veteran A blev nr. 4 og rykkede ned i B. Veteran Elite havde frafald af deres spillere og tog derfor 
spillere fra A holdet. 
Super Veteran A vandt deres pulje men tabte den første puljekamp 6-5. 
Super Veteran B vandt deres pulje og skulle spille den første allerede sidst i juni i stedet for som de 
plejer først i august. Næsten hele holdet havde bestilt sommerferie, så de kunne ikke stille hold, og 
da modstanderne ikke kunne eller ikke ville flytte kampen, måtte de sende afbud, og lade nr.2 
spille i stedet. 
Vi havde 4 hold med i 2018, men det ser ud til på tilmeldingen, at vi bliver nødt til at reducere til 3 
hold i 2019. 
 
2018 blev året hvor klubben fik anskaffet en trackman, som er blevet brugt flittigt i træningen. Der 
er en stor hilsen fra Kristian, hvor han ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår, og ser frem til en 
ny og spændende sæson sammen med klubbens medlemmer. 
Den 1. januar tiltrådte vores nye mand i shoppen Flemming Lund, og husudvalget har i samarbejde 
med Flemming fået udvidet og moderniseret selve butiksområdet med en større åbning ud mod 
gangen. Det er blevet rigtig godt. Shoppen ønsker også alle en glædelig jul og et godt nytår. 
 
Forberedelserne er så småt i gang til næste sæson. Der bliver en regelaften d. 29. januar kl. 19.00. 
Der kommer en del nye regler, og der forventes stort rykind, og derfor afholdes aftenen i audito-
riet på EUC-Nordvest. Man kan forberede sig ved at gå ind på vores hjemmeside nvgolf.dk og ind 
under menupunktet Golfregler 2019. Der er oprydningsdag lørdag d. 23. marts, hvis vejret tillader 
det. Begge arrangementer vil blive med tilmelding via Golfbox – der er allerede åbent. 
 
HUSK! Generalforsamling torsdag d. 21. feb. kl.19:00 i klubhuset. 
 
Fra årsskiftet hæves priserne på øl i vore automater til kr. 15,-. De har kostet 10 kr. så længe de fle-
ste medlemmer kan huske, men stigende indkøbspriser og anskaffelse af nye automater og beta-
lingssystemer har nødvendiggjort ændringen. 
 
Samarbejde med Morsø GK. 
Tilgangen til golfsporten er i disse år under forandring og der kræves nytænkning for at kunne fast-
holde et højt aktivitetsniveau i klubberne. Denne udfordring har Nordvestjysk GKs og Morsø GKs 
bestyrelser taget op og besluttet at optimere drift og markedsføring i et fremtidigt samarbejde. 
Som den første konkrete handling bliver PGA-træner Kristian Hedegaard Jensen pr. 1.1.19 ansat 
hos begge klubber. Det kommer til at foregå på den måde, at Kristian i sæsonen er tilknyttet 
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Morsø lørdag og mandag og tirsdag, onsdag, torsdag og fredag i NVG. Kristian er fortsat medlem 
hos os. Det andet nye tiltag er en fælles Golfshop. Flemming etablerer fra foråret med NVGs billi-
gelse en afdeling i Morsø GKs lokaler. 
 
Morsø GK med i ”Golfring Vest”.  Vi er atter blevet afvist om optagelse i den store golfring mod 
øst. Kun Morsø og Skive bakkede forslaget op. Det frustrerede ekstra i år p.g.a. vort nye samar-
bejde. For at bøde på det besluttede Morsø at søge om optagelse i vores golfring. Som et ekstra 
tilbud til deres medlemmer. På det årlige evalueringsmøde mellem Sydthy, Lemvig, Struer og NVG 
var der enighed om at byde Morsø velkommen og fastholde kontingentet på kr. 600 pr. år. Med 
andre ord kan fuldgyldige medlemmer af NVG fra 1. januar spille alt den golf, de ønsker på ba-
nerne i Lemvig, Struer, Sydthy og Morsø for dette beskedne beløb.   
 
Til slut vil vi i bestyrelsen gerne ønske alle medarbejdere og medlemmer en rigtig glædelig jul samt 
et godt nyt golfår. 
 

 


