
 1 

NVG-Nyt december 2020 
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 fantastisk. 

Der spilles endnu på sommergreens de fleste dage. 
 
Sådan har vi indledt vores brev de sidste par år og det 

gør vi også i år, selv om det har været alt andet end et al-
mindeligt år. To store begivenheder har sat sit markante 

præg på vores klub. Corona og klubhusbranden vil være 
hændelser, som aldrig vil blive glemt. Covid-19 har hær-

get landet siden starten af marts, og vi har måttet sadle om adskillige gange, 
alt efter hvilke beslutninger, der blev truffet af regeringen og efterfølgende af 

Dansk Golf Union. Vi har på nær en 14 dages periode haft banen åbent i større eller mindre 

grad, og det ragnarok, som mange frygtede, udeblev, primært fordi rejsebranchen lukkede 
ned, og mange blev hjemme i Danmark.  

Det gjaldt også golfspillerne, og vi har endnu engang haft besøg af et stigende antal gæster. 
Rekordbesøg i hver eneste af årets måneder indtil nu. Det er vi selvfølgelig meget glade for. 
Der blev fra mange sider opfordret til at færdes i det fri, og her er golfbanerne jo det helt rig-

tige sted.  
Aldrig har der været så mange golfspillere i Danmark. Corona har selvsagt haft stor indfly-

delse på vores klubliv, turneringer og ikke mindst vores generalforsamling, som måtte udsæt-
tes fra marts til den 13. august, hvor 110 medlemmer mødte op i TFC’s lokaler. 
 

Den 17. september vil for altid stå som en af de sorteste dage i vores klubs snart 50-årige hi-
storie. Midt på formiddagen udbrød der brand i en af containerne bag klubhuset, og få timer 

senere var huset totalskadet, og der skulle etableres et nyt klubhus. Vi har fået en meget fin 
behandling af Thisted Forsikring, og mange gode kræfter gik i gang med etableringen af flere 
midlertidige funktioner. Skurvogne blev stillet op, kontor, shop, probox, automater og klublo-

kale fik midlertidige placeringer her. Ideen til et midlertidigt klubhus i bagrummet opstod. Det 
blev allerede taget i brug to måneder efter byggestart ved en kæmpe indsats fra håndvær-

kere, ansatte og en hel del frivillige. Mulliganhuset er et sted, som vi også kan få megen 
glæde af efter, at vi får taget vores nye klubhus i brug om et år eller to. 
Vi er i fuld gang med ansøgninger til Thisted Kommune og Naturstyrelsen (skoven). Der sø-

ges om tilladelse til at bygge i området mellem S1 og S9 bag ved Bakkedalsløjfen cirka. 
 

Begynderudvalget har i 2020 haft hele 4 begynderforløb med i alt 65 personer, som har gen-
nemført og bestået prøverne. Heraf er en stor del meldt ind i klubben. Vi har nydt de mange 
timer 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 vin-
teren. Vi startede også et lille forsøg med aktivering af kronikere sammen med Thisted Kom-

mune. Der deltog 5 personer i et introduktionsforløb og de 3 tog efterfølgende golfkørekortet 
Begynderudvalget ønsker alle nybegyndere en glædelig jul og et godt nytår, og vi håber, at I 
får mange gode timer på golfbanen. Vi vil gerne se jer sammen med nogle nye golfere til for-

årets ”Åben Golfbane” den 21. og 28. marts.  
De forskellige turneringer – kaninturnering – optimistturnering – torsdagsmatch samt 30+ 

turnering i begynderudvalget har været afviklet med mange deltagere. 30+ turneringerne har 
været afviklet i samarbejde med Morsø GK.  
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Årets klubturneringer kom under hårdt pres af corona. Vi skubbede de første turneringer helt 
hen til slutningen af juni, og måtte erkende, at gunstart ikke var en mulighed. Vi havde en 

forholdsvis god tilslutning til vores turneringer. Thisted Frø kom ind som en meget aktiv 
sponsor, og vi havde en rigtig fin turnering sammen med dem. Shoppen havde deres egen 

turnering i år med store præmier, spisning og fin underholdning. En anden ny turnering så 
også dagens lys. Greenkeepernes hævn blev gennemført i to grupper på en bane, hvor aparte 
flagplaceringer og diverse andre udfordringer, gav en meget anderledes men sjov oplevelse. 

Herefter blev forsamlingsforbuddet sænket til 10 og vi valgte helt at aflyse resten af sæso-
nen. 

Klubmesterskaberne blev i år afholdt efter samme koncept som sidste år med få justeringer. 
Tilslutningen kunne dog have været bedre 
I weekenden 21. og 22. august var klubben vært for Den Jysk-Fynske Finale i Regionsgolf for 

seniorer, veteraner og superveteraner. Der deltog 48 spillere både fredag og lørdag og vi fik 
stor ros for arrangementet både fra komiteen og de mange gæster, hvoraf en stor del var på 

vores bane for første gang. 
 
Også baneudvalget har været udfordret. Det har været en atypisk sæson, med skiftende co-

ronaregler, ingen river i bunkers, skumgummi i hullerne etc. Arbejdsdagen i foråret blev af-
lyst og en alternativ dag i efteråret blev arrangeret og gennemført i bedste coronastil i små 

grupper á 10 med hver sin foruddefinerede arbejdsopgave. Efterfølgende var der sandwich og 
øl til alle, inden der blev spillet 9 huller. Tak for hjælpen! Vi vil forsøge at afholde nogle "mini 

arbejdsdage" hen over vinteren, som vil blive annonceret på mail senere.  
Vi forsøger at holde "vinterspillet" så normalt som muligt så længe som muligt. Det er vigtigt 
at alle bidrager med at rette nedslagsmærker op, lægge tørv på plads, tue op og skåne de 

bløde områder,- i det hele taget at værne om banen, så det høje niveau kan bibeholdes. 
Der er etableret en ny green og sandklit ud mod grusvejen på S1, og S9 har fået sit "golftek-

niske" anlæg. Vi håber allerede i 2021 at kunne etablere banevanding derfra. S1 og S9 for-
ventes fuldt spilbare omkring maj/juni 21 afhængigt af vejret. 
 

Nykredit Fonden bevilligede sidste år 100.000, - kr. til Nordvestjysk Golfklub til etablering af 
et udslagshus. Arbejdet med opførelsen er nu kommet rigtig godt i gang og ventes færdigt 

først i det nye år. CSK har som sponsor projekteret, leveret og monteret rammerne til huset 
og inddækningen påbegyndes tidligt i det nye år. Mon ikke Kristian kan have elever dér fra 
marts måned? 

Det beløb på godt 30.000, som blev givet til vores velgørende forening, gav os en momskom-
pensation på 103.000. Det resultat var så godt, at vi selvfølgelig søger igen i år. Er der flere, 

der ønsker at bidrage hertil, kan man stadigt give sit bidrag på 200,-kr. TAK. 
 
En anden måde at hjælpe klubben på er selvfølgelig at prøve at skaffe et eller flere nye med-

lemmer. Den 21. og 28. marts er der vores traditionelle arrangement ”Åben Golfbane”. Her 
ser vi gerne, at så mange som muligt melder sig til sammen med en eller flere venner, ar-

bejdskammerater, 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. Specielt i år 

har mange hjulpet med udslagshuset og Mulliganhuset Der ud over nævner jeg i flæng bold-
opsamlere, baneservice, udvalgsmedlemmer, SFO-instruktører, mentorer, klubbestyrelserne i 
Klubber-i-Klubben, hjemmesideredaktøren, facebookredaktøren og mange flere. 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.nvgolf.dk/
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Juniorudvalgets julehilsen: 

Vi ønsker alle juniorer og forældre en rigtig glædelig jul. Vi i juniorudvalget synes, at vi trods 
corona, har haft en hæderlig sæson, både hvad angår turneringer og en smule socialt sam-

vær på tværs af aldre og handicap. Men vi håber på en noget mere spændende 2021 sæson, 
hvor vi igen kan holde vores hyggelige arrangementer og udflugter. 
Som erstatning for vores sæsonafslutning og juleafslutning, har vi besluttet at komme forbi 

hos alle vores juniorer, som har været med til vores rangliste gennem året. Vi vil derved få 
afsluttet vores rangliste og få uddelt præmier, medaljer og pokaler og i pakken vil der også 

være en overraskelse og lidt juleslik. 
Julehilsner  
Juniorudvalget 

 
Kære alle 

Sæson 2020 blev den mest underlige sæson jeg har oplevet. Først var vi ramt af nedlukning, 
så af en masse restriktioner, og til sidst blev det mere normalt igen, for så at starte forfra.  
Det har ramt os alle, men golfen fik os til at holde glæden oppe, også hos mig. Jeg fik en sen 

start på sæsonen, men alle var med til at sørge for, at jeg skulle indhente det, jeg havde mi-
stet. I fik spillet golf mens jeg ikke måtte undervise. Og da jeg fik tilladelse igen, var i 

mange, som havde " savnet " mig.  Det er jeg virkelig glad for. Selvom 2020 for os alle er 
et år, der nærmere hedder coranaåret, vil det også være et år, jeg ser tilbage på med stor 
glæde. Jeg havde den travleste sæson nogensinde. Tak for det alle sammen. Jeg ser frem til 

en forhåbentlig lige så travl 2021 sæson, men håber dog vi kan fjerne corona fra vores tanker 
og hverdag næste år.  

2020 blev også året, hvor vi fik startet på at forbedre vores træningsfaciliteter. Glæder mig til 
at kunne undervise jer i tørvejr, uanset om det plasker ned. Glæder mig til at indvie den nye 
overdækkede range til foråret.  

Jeg vil ønske jer alle en glædelig jul og godt nytår.  
Håber vi ses på træningsbanen til den kommende sæson.  

Med venlig hilsen 
Kristian  
 

Klubben har igen i år fået stor opbakning fra vores sponsorer. Det er vi naturligvis meget tak-
nemmelige for, og vi vil her sige mange tak for støtten. Nye sponsorer i 2020 er PH Import 

og Elektrikeren i Thy. Der er flere sponsorer, der har vist klubben megen velvilje i forbindelse 
med etableringen af det midlertidige klubhus ”Mulliganhuset”. Nettoline, Vestkysten VVS, He-
dehuse, Thy Trapper og Jysk Elteknik. CSK og Nykredit er de store sponsorer i forbindelse 

med opførelsen af udslagshuset. I september afvikledes en hyggelig og veltilrettelagt spon-
sormatch med 30 deltagere. En rigtig god dag med godt humør og op til flere gode golfslag.  

 
SFO-golfen har kørt et lidt stille år. Vi har været på Sjørring Skole i flere omgange. Første 
gang var 4 dage i maj måned, hvor vi havde 4. og 5. klasse. Senere i oktober kørte vi et for-

løb med 7. og 8.klasse. Der deltog 20 unge mennesker i vores sommerferiegolf. Nytter det 
noget med indsatsen i skolerne? Det korte svar er JA. Ved en gennemgang af vores med-

lemsregister fandt vi mindst 17 at vores nuværende medlemmer, som er startet på golf via et 
af vores tiltag i skolerne. 
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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 Seb-

ber, måtte holdet dog se sig slået af Hobro 5-6. 
B-holdet var liiiige ved at vinde sin gruppe. 
C-holdet vandt puljen og gik videre til slutspillet som de vandt suverænt og senere tog de 

også sidste skridt ved at vinde Det Danske Mesterskab med en sejr på 6-5 over Fredensborg. 
Finalen foregik på bane nr.1 Københavns Golfklub i Dyrehaven 

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 B blev nr. 3 i deres pulje. Veteran C vandt deres pulje og 

gik videre i slutspillet, hvor festen stoppede i Hedensted. Her tabte man semifinalen til de se-
nere vindere fra Royal Oak med 4-7. Superveteran B1 vandt sin pulje i overlegen stil og gik 
videre til slutspillet med kvartfinalen som endestation. Her tabte man i Aalborg til Mariager-

fjord. B2 fik en andenplads i deres pulje 
Danmarksturneringen, - DGU havde på grund af corona valgt at skære antal spilledage ned til 

tre i år, så man kun mødte modstanderne én gang på neutral bane. Alle hold mistede således 
hjemmebanefordelen, hvilket for os i Nordvestjysk gennem årene altid har været en større 

fordel end for andre klubber. Vi føler nærmest at NVG’s bane er et uindtageligt fort. 
2. division Senior, - Holdet har været i pulje med Randers, Dejbjerg og Himmerland og for 
2020-sæsonen blev målsætningen opfyldt, idet det lykkedes at forblive i 2. division. NVG 

tabte til de to førstnævnte og vandt over Himmerland.   
4. division Herrer, - Holdet har i 2020 været i pulje med Blokhus. Morsø og Aars med 3 ne-

derlag til følge og deraf nedrykning til 5.division 
Kval. Herrer, - holdet var i gruppe med Harrevig, Morsø og Jammerbugt og spillede uafgjort 
med førstnævnte og vandt over de to andre. Det gav en delt førsteplads, men Harre Vig var 

desværre bedre på hulscoren. 
Kval. Damer, - holdet havde en lidt stille sæson og var i en særdeles svær pulje med Aalborg, 

Aabybro og Sebber Kloster. Tre nederlag blev det til dog kun 6-5 mod Sebber Kloster 
Det har været en god sæson med stor opbakning til træning og deltagelse i elitetruppen.  
Tak til Kristian  

 
 

 
 
 

Golfringe.  
2020 blev året hvor mange medlemmers ønske om optagelse i Golfring Limfjord, og dermed 

mulighed for at spille 8 baner til fast pris, gik i opfyldelse. Klubbens ledelse var meget spændt 
på, hvordan det ville udvikle sig, da vi i ventetiden har medvirket til oprettelse af Golfring 
Vest. Det har hele tiden været vore intention at være med i begge ringe, og dermed optimere 

vore medlemmers muligheder.  
Det har så vist sig, at vore medlemmer har delt sig ligelig med ca. 200 i hver. Det er vi me-

get tilfredse med, og det der glæder os mest, er fornemmelsen af medlemmerne påskønner 
de muligheder, der er givet. Vi er den største klub i begge lejre og fornemmer respekt og an-
erkendelse hele rundt for vores klub og bane 

 Mange går med den fornemmelse at aftalerne har medført yderligere belastning af vores 
bane. Det er forståeligt for det ser voldsomt ud, når man ser starttiderne igennem. Men 

kendsgerningerne er, at vi har haft 2.399 gæster fra golfringene. Og det er mange. Men sam-
tidig har 3.809 af vore medlemmer besøgt andre klubber.  
Aftalerne fortsætter uændret i 2021 og vi forventer fortsat stor interesse fra vore medlem-

mer. 
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NVG’s økonomi ser rigtig fornuftigt ud igen i år. Vi har i foråret med en nedlukket golfbane 
kigget langt efter indtægterne, og overvejede på et tidspunkt at sende en del af medarbej-

derstaben hjem. En ansøgning om corona-hjælpepakke var næsten skrevet, men heldigvis 
blev nedlukningen af golfbanen kun af kortere varighed, og det viste sig, at det alligevel blev 

et travlt år, hvor indtægterne godt og vel levede op til forventningerne, og samtidig med at 
udgifterne var på et fornuftigt niveau.  
Selvom året endnu ikke er omme, kan vi godt løfte ”sløret” for, at vi kommer ud med et re-

sultat, som lever op til budgettet, hvilket vi naturligvis er ganske taknemlige for, når vi tæn-
ker på, hvordan året startede.  

Al økonomi omkring branden kører i et særskilt regnskab, og holdes udenfor den normale 
drift. 
 

Den 19. april 2021 har vores klub jubilæum. Under normale omstændigheder ville dette med-
føre stor festivitas med receptioner og festaften. Det vil være urealistisk og forestille sig at 

noget sådant vil kunne lade sig gøre om 4 måneder. Men vi må jo heldigvis stadig spille golf 
og der bliver arrangeret en jubilæumsturnering lørdag, den 24. april. Praktiske ting og form 
bliver tilpasset de restriktioner som vil være gældende til den tid. 
Derr er oprydningsdag lørdag den 27. marts, hvis vejret tillader det. Arrangementet vil blive 
med tilmelding på Golfbox. 

 
HUSK! Generalforsamling torsdag den 25. februar kl.19:00 i TFC’s lokaler. 

 
Til slut vil vi i bestyrelsen gerne ønske alle medarbejdere og medlemmer en rigtig glædelig jul 
samt et godt nyt golfår. 

 
 

 


