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NVG-nyt december 2019 
Nyhedsbrev - medlemsinformation  

 

Sæsonen er slut, men på trods af det spilles der stadig på 
banen for fuld kraft. Banen har holdt sig fint ”tør” på 
trods af det meget våde efterår. Der har været enkelte 
dage med vintergreens, men generelt står banen fanta-
stisk. Der spilles endnu på sommergreens de fleste dage. 
 
Banen har endnu en gang fået megen fin omtale i årets 
løb. Renoveringen af banen har været nævnt i flere om-
gange.  
2019 har været et spændende og udfordrende år, vi har afsluttet første 

etape af masterplanen. Indvielse i maj med champagne og udlæg af klubmestrene. Renove-
ring af N4 og deraf følgende midlertidigt spil på "gammel" 5'er green forløb efter lidt be-
sværligheder i opstarten ganske fint. Tak til alle for, at vi fik det til at fungere. Efter en tør 
forsommer, kom der rigeligt med nedbør. Der er i år klippet fairways som aldrig før, i lange 
perioder 3 gange om ugen, mod normalt kun 2.  
Vi har haft besøg af et stigende antal gæster. En positiv udvikling, som vi håber fortsætter. 
I den kommende sæson er planen at lave det "golftekniske anlæg" på S9, så snart vejret til-
lader det. Derudover er der ikke planlagte arbejder, der kommer til at påvirke det daglige 
spil.  
Vi har i år fået en ny rating af banen. Da det blandt andet er antallet af bunkers og banens 
længde, der er afgørende for tildelingen af slag, resulterede ratingen i, at vi stort set alle 
har mistet et slag. Næste år vil vi se på om HCP-nøglen har brug for justering. 
Man er så småt begyndt at forberede backtees på flere huller. Det er meningen, banen skal 
forlænges til 6000 meter = tee 60, så der nu bliver mulighed for at vælge mellem fem tee-
steder – tee 34, tee 48, tee 52, tee 56 og tee 60. 
 
Begynderudvalget har i 2019 haft tre begynderforløb med i alt 52 personer, som har gen-
nemført og bestået prøverne. Heraf er de 48 meldt ind i klubben. Vi har nydt de mange ti-
mer sammen med begynderholdene, men kunne ikke have gjort det uden hjælp fra mento-
rer m.fl. Vi håber, at alle er kommet godt i gang og husk - man kan godt spille golf om vinte-
ren.  
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” den 28. og 29. marts. De 
forskellige turneringer – kaninturneringer – optimistturneringer – torsdagsmatcher samt 
30+ turnering i begynderudvalget har været afviklet med mange deltagere. 30+ turnerin-
gerne har været afviklet i samarbejde med Morsø GK.  
Poul Gellert har valgt at stoppe i begynderudvalget efter mange års tro tjeneste. En stor tak 
til Poul. 
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Årets sidste klubturnering blev afholdt den 30. november med 45 deltagere. Det var vores 
3-kølleturnering, som sluttede sæsonen af i fint vejr og med en del fine scores. Der var 
gløgg og æbleskiver til at varme sig på efter runden.  
Turneringsudvalget er i gang med planlægningen af næste år, og forventer at komme med 
det endelige program midt i februar. Der er et par nye turneringer på tegnebrættet, - mere 
kan der ikke siges på nuværende tidspunkt. Sæsonen har været præget af status quo i del-
tagelsen i vores turneringer. Vi har været 73 i snit,-  lidt mindre end sidste år. Vi takker for 
opbakningen  
Vi er i år så småt startet på spillerscoreindtastning på banen, og disse forsøg er faldet fint 
ud. Spillerne har indtastet imellem 35% og 49% ude på banen. Vi agter at følge op med in-
struktion og sidemandsoplæring i den kommende sæson, så vi kan få endnu flere med. Det 
er en meget stor hjælp for de turneringsansvarlige. Vi håber at finde en løsning på de tekni-
ske udfordringer, der har været i forbindelse med spillerscoreindtastning. 
 
Klubmesterskaberne blev i år afviklet efter det nye koncept, som eliten selv havde udarbej-
det, og det forløb generelt tilfredsstillende. Slagspillet blev afviklet over fire runder. De to 
skulle være spillet i de almindelige klubturneringer og de to i mesterskabsweekenden. Alle 
fire runder var således tællende.  
Der var 41 tilmeldte,- lidt flere end de foregående år. De 16 bedste herrer og 8 bedste da-
mer gik videre til hulspillet 3 uger senere. Her spillede man lørdag et indledende puljespil i 
puljer á 4, alle mod alle over 9 huller. De to bedste i hver pulje gik videre til søndagens se-
mifinalepuljer. Her blev der kun spillet 6 huller og intensiteten var i top. Vinderne i hver 
gruppe spillede finalen over 9 huller. Der vil blive holdt et evalueringsmøde i starten af ja-
nuar. 
 
Nykredit Fonden har bevilliget 100.000,- kr. til Nordvestjysk Golfklub til etablering af et ud-
slagshus. Sammen med den bevilling plus gavebeløbene fra NVGs medlemmer råder klub-
ben pt. over ca. 130.000,- kr. Beløbet fra Nykredit skal bruges inden for en to-årig periode. 
Gavebidrag modtages dog stadigt med kyshånd. Et par fonde har desværre svaret negativt, 
men der er flere ansøgninger inde hos andre fonde. 
Status er lige nu, at der beregnes og projekteres på en minimeret udgave af huset. Der er 
pt. muligvis midler nok til de tre sider, taget og flisebelægning. Der bygges og forberedes 
således, at den fulde udgave af huset kan etableres, når pengene er til det, uden at der skal 
ændres væsentligt i det nybyggede. Byggeriet kan tidligst sættes i gang i september / okto-
ber måned, da grundvandsspejlet nok først og forhåbentlig er noget lavere på det tids-
punkt.       
 
Oprydningsdagene i marts og november forløb også fint med ca. 60 deltagere, som arbej-
dede hårdt hele formiddagen. De fik en velfortjent gang biksemad og en øl, inden de 18 
mest friske spillede en lille 9-hullers turnering i silende regn. Tak for hjælpen 
 
En anden måde at hjælpe klubben på, er selvfølgelig at prøve at skaffe et eller flere nye 
medlemmer. Den 28. og 29. marts er der vores traditionelle arrangement ”Åben Golfbane”. 
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Her ser vi gerne, at så mange som muligt melder sig til sammen med en eller flere venner, 
arbejdskammerater, naboer osv. 
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 herfra 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 næv-
ner her i flæng boldopsamlere, baneservice, udvalgsmedlemmer, SFO-instruktører, mento-
rer, klubbestyrelserne i Klubber i Klubben, hjemmesideredaktøren, facebookredaktøren 
med flere. 
 
Juniorudvalgets julehilsen: 
 Juniorudvalget ønsker jer alle, juniorer samt forældre en glædelig jul samt et godt nytår. Vi 
vil gerne benytte lejligheden til at sige et kæmpe tak for en fantastisk 2019 sæson. Tak til 
alle vores ”gamle” juniorer for at tage så godt imod vores nye medlemmer, det betyder rig-
tigt meget. Tak til vores dygtige træner Kristian, som altid møder velforberedt til træning. Vi 
håber at se jer alle til opstart slut marts, vi glæder os allerede. 
 
Mange Julehilsner 
Juniorudvalget, Carsten, Carsten, Helle, Søren og Anette. 
 
En lille julehilsen fra Kristian 
Først og fremmest vil jeg sige tusind tak for en fantastisk sæson 2019. Den har for mit ved-
kommende være yderst spændende og travl. Jeg fik Morsø Golfklub med, som betød at jeg 
var mindre i NVG, dette har gjort, at jeg har haft en meget travl sæson i NVG.  
I foråret var Flemming og jeg afsted med to hold til syden, og det samme her i efteråret, - 
en stor tak skal lyde til alle jer, der bakker op om vores ture, vi nyder at kunne invitere jer 
med på disse rejser. Og vil vi fortsat blive ved med at udbyde rejserne, da vi oplever stor op-
bakning til dem. Tak for det.  
2019 var også året, hvor jeg blev far for anden gang, en stor tak til bestyrelsen for opbak-
ningen omkring barsel og en lille ferie i forlængelsen af denne. Og en stor tak til alle jer, der 
har lykønsket mig både via beskeder og ude i klubben.  
Til sidst vil jeg sige, at jeg glæder mig til fortsat at være en del af NVG i sæson 2020, og til at 
tilbyde undervisning til alle jer medlemmer.  
I ønskes alle en glædelig jul og godt nytår.  
Mange golfhilsner  
Kristian Jensen 
 
Klubben har igen i år fået stor opbakning fra vore sponsorer. Det er vi naturligvis meget tak-
nemmelige for, og vi vil her sige mange tak for støtten. Bakkedalsløjfen er etableret, 
Tømmergården har sponsoreret nye parasoller til terrassen og Klaus Guldsmed har sponso-
reret et nyt stort udvendigt ur. 
Nye sponsorer er Helsam/Din Hudguide (begynderudvalg) og Tøjeksperten v/Bent Sørensen 
(velkomstskilt),  Sønderhaa - Hørsted Sparekasse satte sig på hul S2. 

http://www.nvgolf.dk/
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September afvikledes - efter sigende – en hyggelig og veltilrettelagt sponsormatch med rig-
tig god tilslutning. Den er planlagt at skulle gentages næste år.  
Sidste nyt fra sponsorsiden, - der er truffet aftale i 2020 med Feriepartner Thy (velkomst-
skilt) og Thisted Rengøring (måtteservice m.m.) 
 
SFO-golfen har kørt et lidt stille år. Vi har været på Rolighedsskolen med ca. 10 børn, samlet 
fra 4 skoler, så det var lidt tyndt. Der deltog 16 unge mennesker i vores sommerferiegolf. 
 
Turneringsresultater: 
Regionsgolf ABCD, - NVG deltog som sædvanligt med et hold i hver række og sædvanen tro 
gik det holdene ret godt. 
A-holdet vandt sin gruppe og kvalificerede sig til slutspillet. I kvartfinalen, der spilledes i 
Sebber, måtte holdet dog se sig slået af Hobro 5-6. 
B-holdet var liiiige ved at vinde sin gruppe,- samlet set var stillingen Trehøje 36,5-29,3 mod 
NVGs 35-31. 
C-holdet blev nr. 2 i sin pulje efter et særdeles overlegent Holstebro-hold på førstepladsen. 
D-holdet vandt ikke overraskende sin gruppe – det plejer de at gøre - og var dermed klar til 
slutspillet. Og som sædvanligt spillede de forrygende hele vejen igennem til finalen, som 
fandt sted på Lübker. Her mødte de et særdeles velspillende Fåborg-hold, som drog hjem 
med en sejr på 9-2. Flot at komme så langt igen i år. 
Regionsholdene veteran: 
Veteran A blev nr. 3 i deres pulje. Superveteran A blev også nr. 3, men der var kun 3 hold i 
puljen, Superveteran B 9 måtte også se sig hensat til sidstepladsen. 
Superveteran B 10 blev nr. 3, men da der også kun var 3 hold, blev det også til en sidste-
plads. 
Vi mener, at vi havde nogenlunde samme styrke som sidste år, men vore modstandere må 
være blevet stærkere, for sidste år sluttede vi i toppen i alle puljerne. 

 
Danmarksturneringen 
1. division Senior. 
 2018-sæsonen sluttede med oprykning til landets ypperste række 1. division. 
Holdet har i 2019 været i pulje med Århus, Aalborg og Århus Ådal, og det var en for stor 
mundfuld. 
Holdet formåede desværre ikke at vinde nogle af årets 6 matcher, selvom det ellers var tæt 
på i et par hjemmebanekampe. 
I 2020 er holdet tilbage i 2. division, hvor niveauet og golfevnerne forhåbentligt igen rækker 
til nogle sejre.  
  
4. division Herrer. 
2018-sæsonen sluttede med oprykning til 4. division Herrer. 
Holdet har i 2019 været i pulje med Sindal, Dronninglund og Hirtshals. 
Puljen udviklede sig noget atypisk, idet alle holdene vandt deres hjemmekampe og tabte 
deres udekampe på de første fire spilledatoer. Nordvestjysk dog havde dårligst ”målscore”. 
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På næstsidste spilledag fik et af holdene i puljen dog en udesejr, hvorved Nordvestjysk med 
en hjemmesejr på sidste spilledag kunne sikre sig overlevelse i 4. division. 
Den krævede hjemmesejr blev heldigvis sikret, så herrerne også i 2020 spiller i 4. division. 
  
Damerne havde en lidt stille sæson og var i en særdels svær pulje.  Især Skive og Holstebro 
var yderst velspillende, det kombineret med meget lave handicaps gjorde, at holdet ikke 
nåede det resultat, som ønsket. 
Vi har haft en god sæson med stor opbakning til træning og deltagelse i elitetruppen.  
Tak til Kristian  
 
2019 blev år ét i vores nye samarbejde med Morsø GK. Samarbejdet gav sig udslag i, at vo-
res træner Kristian var to dage på Mors og fire dage hos os. Flemming fik også en filial der-
ovre.  
Morsø kom med i Golfring Vest, hvilket har været en stor succes. Fra årsskiftet får NVGs 
medlemmer også mulighed for at komme med i Golfring Limfjorden med alt hvad det inde-
bærer. Endelig har de to klubbers begynderudvalg haft et frugtbart samarbejde i bestræbel-
serne på at få de nye godt i gang. 
 
Der er oprydningsdag lørdag den 21. marts, hvis vejret tillader det. Arrangementet vil blive 
med tilmelding på Golfbox. 
 
HUSK! Generalforsamling torsdag den 12. marts kl.19:00 i TFCs lokaler 
 
 
Til slut vil vi i bestyrelsen gerne ønske alle medarbejdere og medlemmer en rigtig glædelig 
jul samt et godt nyt golfår. 
 

 


