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Vidne til den 
første strøtanke
Fluen på væggen oplever mange ting. I 1970 var jeg en sådan på CF-ka-
sernen i Thisted, hvor jeg var reserveofficer. En ny mand, H. G. Hansen 
var tiltrådt. Senere kaldte han sig Henrik Gabriel. Han talte stort set kun 
om golf, hvilket ikke var så almindeligt på disse kanter. Han sagde bl.a.: 
Hvis man bor på en egn uden en golfbane, må man lave en. Hans handle-
kraft – og evne til at samle folk om en idé, kan vi alle glæde os over i dag. 
Og så kan du, kære læser, uden tvivl begejstres over Henrik Gabriels egen 
beskrivelse af sine oplevelser fra perioden, som han selv har bidraget med 
til denne bog (se side 7). 

Det er tankevækkende, så hurtigt det gik. Bare fire år efter den første 
strøtanke, kunne man faktisk spille golf i Nystrup. 

Tankevækkende er det også, at der i den første bestyrelse kun var én, 
Henrik, som havde prøvet at slå til en golfbold. De øvrige var først og 
fremmest optaget af at stimulere den utrolige udvikling, der var i gang i 
Thy. Inden for få år var der indvielse af Hanstholm Havn med færgefor-
bindelser til Norge og Island, indvielse af Thisted Lufthavn med daglig 
forbindelser til København og stor tilflytning af sjællandske firmaer med 
masser af arbejdspladser til følge. Thisted by voksede i disse år med et par 
tusinde indbyggere. Golfklubbens pionerer så det primært som et bidrag 
til denne udvikling, hvis man kunne tilbyde disse »kjøwenhawnere« en 
underholdende fritidsbeskæftigelse i form af en runde på banen i Nystrup 
efter fyraften.
Hvis klubbens historie skulle beskrives kronologisk og grundigt, ville det 
fylde et par hundrede sider. Denne lille bog har 56 sider. Så det meste er 
ikke med. Men vi har bestræbt at beskrive væsentlige begivenheder for 
klubbens tilblivelse og overlevelse. Og så blandet det lidt med fakta og 
anekdoter samt nedslag i nutiden.

Håber du må blive oplyst og underholdt.
Svend Eriksen
Klubformand
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12. september 1974 skrev Thisted Dagblad i en helsidesberetning: 
Ni »ørkener« kom til at blomstre. Forud var gået nogle spændende 
– til tider lidt for spændende år. Hvad var det, vi havde gang i? Skul-
le det virkelig lykkes at skabe en golfbane i det stormomsuste hjørne 
af Danmark, i Nystrup Klitplantage ved Klitmøller? Kunne vi opnå 
tilladelse til projektet – og var det praktisk og økonomisk muligt? 

Sådan startede det
Omkring 1970 var Mogens Bjerregaard turistchef i Thisted og Thy. 
På CF-kasernen i Thisted havde vi et meget fint samarbejde med Tu-
ristforeningen for Thisted og Thy. Sven Erik Bove-Nielsen og jeg var 
begge ansat på CF-kasernen, og Sven og jeg var kolleger med Mo-
gens Bjerregaards broder. Mogens Bjerregaard blev bekendt med, at 
jeg var golfspiller. Måske var det medvirkende til, at han fik den idé, 
at Thy skulle have en golfbane som et stort aktiv for turismen. En 
golfbane i klitterne i Thy nær Vesterhavet var en genial idé.

Golfsporten var så småt ved at tage fart i Danmark. I 1970 var 
der ca. 20 klubber og ca. 6.000 aktive medlemmer – i dag er der 186 
klubber og ca. 155.000 aktive medlemmer landet over.

I Thisted Dagblad den 26. november 1970 kunne man læse, at 
Turistforeningen for Thisted og Thy havde fået de fornødne god-
kendelser til anlæggelse af golfbane i Nystrup Klitplantage og – at 
en erfaren golfspiller – havde lovet at være behjælpelig. Gæt hvem!

En afgørende godkendelse
Forud var der blevet arbejdet på flere fronter. Jeg husker især et 
vigtigt møde med overklitfoged Peder Skarregaard på hans em-
bedskontor, Søholtvej 6, Vester Vandet. Skarregaard var chef for 
statsklitplantagerne i Thy, herunder Nystrup Klitplantage – i dag 
Naturstyrelsen Thy. I dette møde deltog turistchef Mogens Bjerre-
gaard, og som jeg husker det, bankdirektør Asger Blaabjerg. 

Nordvestjysk Golfklub 1971-2021

Jeg husker, hvor nervøs jeg var for dette møde – og som ventet 
havde overklitfogeden heller ikke megen kendskab til golf. Måske var 
det med til at mildne stemningen under mødet, at vi kendte hinan-
den tjenstligt i forvejen. Bjerregaard og jeg talte varmt for golfsagen, 
og til stor lettelse var Peder Skarregaard positiv for, at offentligheden 
fik større adgang til plantagerne, og denne positive holdning smitte-
de af på hans brave medarbejdere i plantagen. Skarregaard syntes, at 
golfideen harmonerede godt med udnyttelsen af plantagen.

I 1970 for 50 år siden var golfsporten endnu relativ ny i Dan-
mark, og Skarregaard havde næppe overblik over, hvad han sagde 
ja til, men vi fik i ham en god ambassadør for golfplanerne i det 
omfang, at han måtte indhente grønt lys i ministeriet i København 
for, at en golfklub kunne leje statsskovsareal til at anlægge og drive 
en golfbane i Nystrup Klitplantage.

Stiftende generalforsamling
Sideløbende med indhentning af tilladelser og de juridiske forhold 
blev der arbejdet på økonomiske modeller m.v. og endelig, den 19. 
april 1971, kunne det forberedende udvalg under turistforeningen 
indkalde til stiftende generalforsamling på Hotel Royal i Thisted 
med advokat S. Krohn Hansen Thisted som dirigent.

Til foreningens første bestyrelse valgtes bankdirektør Asger 
Blaabjerg, Handels- og Landbrugsbanken Thisted, ejendomsmægler 
G.V. Jensen, Nykøbing M, købmand Anders Hove, Thisted, inge-
niør Ole B. Olesen, Thisted, sektionsleder Henrik Gabriel, Thisted 
og som revisor valgtes statsaut. revisor Frode Toftild, Thisted. Tu-
ristforeningens formand, bankdirektør Gunnar Schmidt, Thisted, 
takkede på turistforeningens vegne for det store forarbejde. 

Jeg orienterede om golfsporten og anlægsprojektet, og Asger 
Blaabjerg redegjorde for, at projektet selvsagt skulle betales af med-
lemmerne. Man satsede på, at økonomien balancerede i 1976.

Forhistorien af Henrik Gabriel
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Anlægget går i gang
Dansk Golfunion ved banekonsulent Erik Schnack, Aalborg, skitse-
rede golfanlægget og de enkelte fairways i Nystrup Plantage.

Nu begyndte det hårde arbejde. Vi var nogle stykker, der med 
kompas trak høstbindegarn igennem det nærmest uigennemtrænge-
lige 100 år gamle fyrretræskrat i det stærkt kuperede klitterræn – og 
høstbindegarn hele vejen rundt om de enkelte fairways. Det kostede 
blod, sved og tårer – og iturevne trøjer og ødelagte gummistøvler. 

Klitvæsenets indsats havde gennem mange år været at stoppe 
sandflugten ved tilplantning med sejlivede træer på sandklitterne. 
På toppen af klitterne var krattet op til to meter højt, og i lavningerne 
var bevoksningen betydelig højere, men meget tæt. 

Det gule høstbindegarn markerede skel mellem fairway og skov 
og fungerede som rettesnor for skovrydningen. Den ene side af sno-
ren skulle bestå uberørt, på den anden side af snoren skulle al krat 
og bevoksning ryddes for anlæggelse af fairway.

Civilforsvaret i Thisted rådede over en Caterpillar Bulldozer fra 
2. Verdenskrig, en gave fra amerikanerne efter krigen. Vi fik den idé 
at arrangere et bulldozerkursus, og kolonnechef H.N. Riisberg gik 
med på idéen. Så bulldozeren blev afhentet på mobiliseringsstatio-
nen i Skørping og fragtet til Nystrup. Ved bulldozerens hjælp gra-
vede vi bl.a. store fordybninger, hvori enorme mængder fyrrekrat 
blev begravet.

Rydningsopgaven og anlæggelsen af fairways var enorm efter vo-
res målestok. Hertil fik golfklubben en særdeles favorabel bistand 
af entreprenør Kr. Skammelsen, Thisted. Skammelsen havde imid-
lertid ikke megen viden om fairways og golfbaner, men han og jeg 
gik nogle lange ture i terrænet og med god og gemytlig snak og for-
klaringer, fangede han ideen. Vi er ham stor tak skyldig for hans 
vedholdende og rundhåndede dygtige indsats omkring anlæggelsen 
af klubbens seks første lange fairways. 

Området mellem det gule høstbindegarn i begge sider af fairways 
skulle ryddes fuldstændig for de enorme mængder krat og også 
mange steder for store træer og deres rodnet. Gavntræet skulle sko-
ven naturligvis have, men alt krattet skulle væk. Vi er også klitvæse-
net og medarbejderne her stor tak skyldig for deres indsats.

Udformningen af de enkelte fairways og huller 
Efter maskinernes hærgen i terrænet skulle den kunstneriske ud-
formning af de enkelte fairways gennemføres. Opgaven var nu at 
forklare entreprenøren og folkene på maskinerne, der jo af gode 
grunde ikke anede hvordan det skulle se ud, at vi ikke skulle lave 
landingsbaner – men genskabe et terræn, der harmonerede med det 
omgivende terræn – og at det skulle ligne noget, Vor Herre havde 
skabt til os mennesker, der gerne ville spille golf. 

Hele anlægget – indtil der var grønne fairways – satte nerverne 
på højkant. Man kan sagtens lave græsplæner i det bare sand, når 
man gøder og vander. Her var kæmpe arealer med det fineste gule 
flyvesand. Hvis vi fik stormvejr efter såningen eller problemer med 
vandingen, kunne det ende som en katastrofe. 

Økonomien, klubhus og hvervning af medlemmer
Vi skulle også have et klubhus. Mejerigården i Thisted leverede en 
iskiosk, som fungerede som klubbens første »klubhus«. Med klit-
plantør Christensen aftalte vi, hvor huset skulle stå, og CF-kolonnen 
leverede nogle kasserede møbler. Så havde vi et hus. 

Vi skulle også skaffe medlemmer. Vi arrangerede åbent hus-
weekends på træningsbanen, som indrettedes på en græsmark tæt 
på baneanlægget. Her manglede vi et »bette« klubhus. Jeg, der var 
i besiddelse af stort kørekort, fik lov til at låne Handels- og Land-
brugsbankens store bankbus og kørte den ud på træningsbanen. 

Når vore åbent-husgæster havde ramt bolden, inviterede vi dem 
ind i bussen. Der sad Sven Erik Bove-Nielsen. Han solgte livsforsik-
ringer i fritiden – og var lige så god til at sælge prøvemedlemsskaber!

Da det første rigtige klubhus var opført, fik Sven Erik Bove-Niel-
sen den idé at lave en reklamevæg af mursten for sponsorer med 
navnet »støttemur«. Sponsorernes logo blev flot malet på mursten. 
Ud over alle de lokale sponsorer, herunder DANAIR, der nu fløj på 

Thisted Lufthavn, skulle vi også have fat i de rigtig store. Sven Bove 
og jeg forsøgte derfor at sælge »logomursten« i København, bl.a. til 
Simon Spies, som vi gæstede på hans kontor, og de store flyselska-
ber, men det var en vanskelig opgave. Og økonomien var en stor ud-
fordring for os de første mange år. Sven Bove-Nielsen var en dygtig 
PR-mand for klubben. Men uden bankdirektør Asger Blaabjergs og 
bankens langmodighed samt de mange, der gav en hånd med, var 
det aldrig gået.

I 1972 blev jeg forflyttet fra kolonnen i Thisted. Samme år var de 
første seks huller klar til såning i Nystrup. 1972 var i det hele taget 
et særligt år: Den gamle konge døde, og Margrethe overtog tronen. 
63,4% af befolkningen stemte os ind i EU, og Nordvestjysk Golfklub 
var på skinner.

Jeg er meget taknemlig og stolt over, at jeg fik lov til at slå the very 
first golfslag i Nystrup Klitplantage nu for 50 år siden med over-
klitplantør Ejvind Christensen som vidne og observatør foreviget af 
Thisted Dagblad – og min bold ligger derude stadigvæk!
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Nordvestjysk Golfklub - tidslinje Klubbens udvikling i tal

1971

1973

1994
1998

2012

2020

2008

1974

2021

Golfklubben 
en realitet

De første  
seks huller 
etableret

9-hulsbanen 
indviet

Banen  
opgraderet  
til 18 huller

Nyt klubhus 
indviet

Nyt indspils-
område med 
green og  
bunkers

Udslagshus  
på Driving 
Range

Klubhuset 
ødelagt af 
brand

Ny velfærds-
bygning og 
værksted

Årstal Medlemmer Kontingent Indskud

1971 500
1972 58 500
1973 66 500
1974 500
1975 500
1976 750
1977 1.100
1978 238 1.100
1979 244 1.100
1980 1.100
1981 1.300
1982 216 1.300
1983 199 1.450
1984 267 1.450
1985 281 1.610
1986 278 1.690
1987 300 1.700
1988 320 1.800
1989 360 1.820
1990 420 1.840
1991 473 1.840
1992 500 2.040
1993 560 2.350 2.350
1994 605 2.350 2.350
1995 650 2.500 2.500

Årstal Medlemmer Kontingent Indskud

1996 670 2.600 2.600
1997 690 2.700 2.700
1998 700 2.800 2.800
1999 729 2.800 2.800
2000 774 2.800 2.800
2001 811 3.000 2.500
2002 880 3.000 2.500
2003 969 3.200 3.200
2004 975 3.300 3.200
2005 970 3.300 3.300
2006 908 3.500 3.500
2007 906 3.500 3.500
2008 1.049 3.700 3.500
2009 1.057 3.800 3.500
2010 907 4.000 3.500
2011 876 4.000 3.500
2012 907 4.200 3.500
2013 884 4.200 3.500
2014 855 4.500 3.500
2015 892 4.500 3.500
2016 893 4.700 3.500
2017 869 4.700 3.500
2018 853 4.900 0
2019 872 4.900 0
2020 880 4.900 0
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Dronning Ingrid fik sin egen nøgle
Af Lone Lærke Krog

Dronning Ingrid var glad for at spille golf, og da kongehuset har sommerhus i 
Trend i Himmerland, var det da nærliggende at tage til Nystrup Plantage i Thy 
og svinge køllen nu og da.

I lighed med andre medlemmer skulle Dronning Ingrid naturligvis have 
adgang til klubhuset, der dengang var en iskiosk. En Ruko-nøgle blev sendt 
til Amalienborg. Kongehuset kvitterede for modtagelsen, og Hendes Majestæt 
takkede for æresmedlemsskabet. Se brevet på side 4.

En dag, da dronningen havde gået en runde på den smukke golfbane, 
meldte tørsten sig, og hun ville købe en øl fra kiosken. I kassen var der kun 
Carlsberg. Det forlyder, at følgende dialog fandt sted:

- Desværre, vi har ingen Thy Pilsner. Men vi kan byde på en hof.
- Jamen, en sådan er jeg bestemt ikke fremmed for, sagde dronningen – 

med et smil til sin hofdame.
Dronning Ingrid blev æresmedlem af Nordvestjysk Golfklub.

KLUBMESTRENE
Senior / Oldgirls - Damer

1979 Aase Wegeberg
1980 Rigmor Iversen
1981 Rigmor Iversen
1982 Rigmor Iversen
1983 Rigmor Iversen
1984 Rigmor Iversen
1985 Jenny Kristensen
1986 Rigmor Iversen
1987 Jenny Kristensen
1988 Jenny Kristensen
1989 Jenny Kristensen
1990 Jenny Kristensen
1991 Gunda Eriksen

1992 Ingrid Østergaard
1993 Grete Brix
1994 Jette Petersen
1995 Jette Petersen
1996 Astrid Vangsgaard
1997 Grete Brix
1998 Jette Petersen
1999 Ytha Christensen
2000 Ytha Christensen
2001 Grete Brix
2002 Grete Brix
2003 Grete Brix
2004 Ytha Christensen

2005 Ytha Christensen
2006 Elsebeth Kappel
2007 Ytha Christensen
2008 Jytte Kaasgaard
2009 Jette Pedersen
2010 Jette Pedersen
2011 Jette Pedersen
2016 Lone Knudsen
2017 Jette Pedersen
2018 Jette Pedersen
2019 Helle Skovborg
2020 Gunhild Bisgaard

Senior / Oldboys - Herrer

1979 Benno Bondo Nielsen
1980 Benno Bondo Nielsen
1981 Benno Bondo Nielsen
1982 Jørgen Munk
1983 Benno Bondo Nielsen
1984 Benno Bondo Nielsen
1985 Jørgen Munk
1986 Benno Bondo Nielsen
1987 Jørgen Munk
1988 Bent Eklund
1989 Robert Davidson
1990 Robert Davidson
1991 Robert Davidson
1992 Robert Davidson

1993 Bent Eklund
1994 Erik Jespersen
1995 Preben Knakkergaard
1996 Svend Kappel
1997 Svend Kappel
1998 Ole K. Nielsen
1999 Svend Kappel
2000 Svend Kappel
2001 Svend Kappel
2002 Svend Kappel
2003 Svend Kappel
2004 Svend Kappel
2005 Jørgen Knakkergaard
2006 Jørgen Knakkergaard

2007 Kai Hartmeyer
2008 Jørgen Knakkergaard
2009 Jørgen Knakkergaard 
2010 Anders Heegaard
2011 Mogens Gregersen
2012 Mogens Gregersen
2013 Hans Jørn Jensen
2014 Michael Bager
2015 Hans Jørn Jensen
2016 Keld Tølbøll
2017 Jan Vestergaard Pedersen
2018 Preben Næsgaard
2019 Henning Bladtkramer
2020 Jan Ok Larsen
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Thys næste sportsstjerne?
Af Kristian Jensen, træner

Victoria Kristensen har med sine 14 somre på bagen allerede nået 
flere sportslige præstationer, end mange andre opnår gennem hele 
deres »sportskarriere«. 

Victoria begyndte at spille golf for seks år siden i en alder af ni 
år. Som så mange andre i den alder var det i begyndelsen de socia-
le relationer, der talte for Victoria – frem for sportslige resultater. 
Men efter bare tre år i sporten, begyndte de individuelle resultater 
at springe frem. 

I 2018 vandt Victoria den samlede Junior Distrikt Tour, og den 
titel genvandt hun atter i 2019. Året efter var der endnu en turnering, 
som forløber sig over en sæson, der skulle vindes. I 2020 kunne hun 
kalde sig vinder af den samlede D-tour turnering. Men 2020 skulle 

være året, hvor én titel ikke var nok for Victoria. Derfor deltog hun 
i DGU’s årgangsmesterskaber, som er en turnering fordelt i alders-
grupper. Her syntes Victoria, at hun skulle have en titel mere til sam-
lingen, og vandt foran mange andre i hendes årgangs række. Denne 
titel gav adgangsbillet til at kunne spille for Danmark i landskampe 
mod resten af Norden. Men grundet corona-restriktioner måtte de 
udtagne spillere inkl. Victoria »nøjes« med et lokalt opgør mod Sve-
rige. Her blev det igen en sejr til Danmark – og dermed til Victoria. 

Hvordan kommer man så hertil?
Jo, for Victorias vedkommende starter man i golfsprog med et han-
dicap på 54 som ny. Herefter er første milepæl for mange at komme 
ned i handicap 36. Dette kan lykkes første år eller efter flere år. Næ-
ste mål er 20, ikke alle opnår dette. Derefter kan næste mål være at 
blive en etcifret golfspiller, dvs. nå under 10 i handicap. Nu begyn-
der det at blive rigtig svært. Når man dette mål, er næste at kom-
me under 4,5. Når man dette, begynder man at kalde sig elitespiller. 
Men her stopper målene ikke for Victoria. Hun er efter bare seks år i 
golfsporten nået til et handicap på 1,1. Dette nås kun, hvis man vir-
kelig gør en indsats og træner flittigt – samt har et konkurrencegen, 
som gør, at man aldrig er helt tilfreds. For Victoria kunne dette lyk-
kes, efter hun blev optaget i en speciel sportsklasse, som udbydes af 
Østre skole i Thisted, hvor hun får nogle timer i skolen hver uge til at 
træne. Samtidig med dette træner hun næsten hver dag for at blive 
bedre og bedre. Denne iver og kæmpemæssige indsats har nu igen 
båret frugt, da hun i efteråret 2020 blev udvalgt til at blive en del af 
DGU’s ungdomslandsholds udviklingstrup. 

Så hold øje med denne unge pige, som snart bliver til en af Dan-
marks unge sportskometer. 

Her i Nordvestjysk Golfklub er vi stolte af at have en så dygtig 
spiller som medlem. Og vi glæder os til, at Dannebrog skal hejses en 
mandag efter den første professionelle sejr til Victoria Kristensen.

Victoria i 2015. Victoria i 2021.

Det ultimative slag!

Det er alle golfspilleres drøm at udføre det perfekte 
slag, ved slå bolden i hul direkte fra tee. Men det er kun 
en brøkdel, der opnår det. I klubbens snart 50-årige hi-
storie er det kun registreret 381 gange.

62 spillere har præsteret at gøre det to gange, og føl-
gende 14 spillere har gjort det tre eller fire gange:

HOLE- IN- ONE 3 eller 4 gange: 
Arnold Schmidt 4 gange
Fritz Tei 4 gange
Anders J. Jensen 3 gange
Else Thomsen 3 gange
Harry Hjaltelin 3 gange
Jette Petersen 3 gange
Jon Madsen 3 gange
Knud Jensen 3 gange
Lars Lehd 3 gange
Mads Baadsgaard 3 gange
Svend Kappel 3 gange
Svend Søgaard 3 gange
Villy Østergaard 3 gange
Øjvind Engedal 3 gange

Hvilke huller har flest?
Hul S 9 137
Hul N 4 127
Hul N 8 63
Hul S 2 23

Hole in one
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KLUBMESTRENE
Damer

1974 Ellen Dinesen
1975 Rigmor Iversen
1976 Rigmor Iversen
1977 Rigmor Iversen
1978 Herdis Andersen
1979 Rigmor Iversen
1980 Aase Dalgaard
1981 Inger Lise Klokker
1982 Betina Andersen
1983 Betina Andersen
1984 Betina Andersen
1985 Viola Stausholm
1986 Betina Andersen
1987 Susanne Amby
1988 Charlotte Kappel
1989 Betina Andersen
1990 Betina Andersen
1991 Betina Andersen
1992 Betina Andersen
1993 Betina Johansen
1994 Betina Johansen
1995 Betina Johansen
1996 Betina Johansen
1997 Susanne Amby

1998 Betina Johansen
1999 Betina Johansen
2000 Betina Johansen
2001 Elsabeth Thomsen
2002 Betina Johansen
2003 Betina Johansen
2004 Betina Johansen
2005 Betina Johansen
2006 Betina Johansen
2009 Betina Johansen
2010 Pia Jensen
2011 Betina Johansen
2012 Jette Pedersen
2013 Jette Pedersen
2014 Jette Pedersen
2015 Jette Pedersen

Herrer

1974 Mogens Halkjær
1975 Mogens Halkjær
1976 Ernst Dalgaard
1977 Ernst Dalgaard
1978 Ernst Dalgaard
1979 Jørgen Munk
1980 Benno Bondo Nielsen
1981 Henning Hjorth
1982 Peter Thorsen
1983 Peter Thorsen
1984 Ole Stausholm
1985 Jesper Dam
1986 Benno Bondo Nielsen
1987 Henrik Borggaard
1988 Morten Knakkergaard
1989 Steven Kitchen
1990 Steven Kitchen
1991 Svend Kappel
1992 Morten Knakkergaard
1993 Steven Kitchen
1994 Steven Kitchen
1995 Arne Kappel
1996 Morten Knakkergaard
1997 Troels Lodberg

1998 Steen Ottosen
1999 Peter L. Olesen
2000 Lars Rysgaard
2001 Arne Kappel
2002 Peter L. Olesen
2003 Christian Roar Melbye
2004 Peter L. Olesen
2005 Peter L. Olesen
2006 Henrik Borggaard
2007 Thomas Gregersen
2008 Christian Roar Melbye
2009 Benny Rytter
2010 Thomas Gregersen
2011 Thomas Gregersen
2012 Preben Næsgaard
2013 Henrik Borggaard
2014 Henning Bladtkramer
2015 Jan Vestergaard Pedersen
2016 Peter Nicolas Pedersen
2017 Kristian Jensen
2018 Rasmus Axelsen
2019 Kristian Jensen
2020 Ole Larsen

Høj alder – og stadig  
aktiv golfspiller
Af Lone Lærke Krog

Da Ib Thomsen blev pensionist for 25 år siden, valg-
te han at tage golfkørekort sammen med sin nu afdø-
de hustru.

Sporten blev en mangeårig passion. Ib blev en god 
golfspiller og det laveste handicap, han har haft, er 18,5. 

Her i jubilæumsåret for Nordvestjysk Golfklub er Ib 
Thomsen fortsat aktiv i klubben. Ib er ét af klubbens så-
kaldte »regulars«. Han kommer i klubben og spiller sine 
tre til fire runder hver uge.

Ib lader sig imidlertid ikke nøje med de tre til fire 
runder på banen ugentligt. Træningsbanen bliver også 
flittigt benyttet. Da Fredningsnævnet besigtigede dri-
ving rangen med henblik på at give dispensation for 
etablering af udslagshuset, kom Ib trillende med sin bag 
og skulle træne. Det gav uden tvivl det sidste udslag for 
Fredningsnævnet – og klubben fik dispensationen.

Når Ib Thomsen fortsat justerer sit sving på træ-
ningsbanen, er han uden tvivl et forbillede for andre 
klubmedlemmer.

Ib er 90 år og klubbens ældste medlem.
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Inspirationen til logoet findes i forskellige kunstneres tan-
ker om at fortolke naturen i Thy – eksempelvis hos Freddy 
Eriksen, der er kendt for rene farver og forenklede former.

Hver »perle« i logoet symboliserer derfor noget af det, 
der karakteriserer Nationalpark Thy og dermed Nordvest-
jysk Golfklub:
 
Den lyseblå himmel.
Havet.
De runde klitformer.
Den fine lyng, som beklæder mange klitter.
Skoven og det grønne græs.
Sidst, men ikke mindst, den hvide golfbold, som både ska-
ber glæde og frustrationer, men som også provokerer os til 
at tage en ny runde – uanset resultatet af den foregående – 
for at bevise, at vi kan gøre det bedre næste gang.
 
Hvert element i logoet er unikt og en perle tilsammen i Na-
tionalpark Thy. 

Logoet er udført efter idé af Eigil Nielsen (formand for golf-
klubben 2011-2013). Logoet er tegnet af en Thisted-pige, 
nemlig Eva Thagaard Nørager.

Nordvestjysk Golfklubs bestyrelse Klubbens logo

Lone 
Knudsen

Næstformand, 
sekretær

Svend 
Hagelskjær

Formand, 
sponsorudvalg

Svend 
Eriksen

Formand for 
Nordvestjysk 
Golfklub

Lis  
Immersen

Økonomi- 
ansvarlig

Mai-Britt 
Klitgaard

Formand,  
turnerings- 
udvalg

Michael 
Bager

Formand,  
begynder- og 
ungdomsudvalg

Poul 
Ladefoged

Formand, 
baneudvalg

Klubbens formænd 
gennem 50 år

1971 Asger Blaabjerg
1977 S.E. Bove Nielsen
1981 Frode Toftild
1982 Benno Bondo Nielsen
1991 Bent Hansen
1996 Bo Birkely
2002 Willy Bendt Petersen
2008 Per Kristensen
2009 Willy Bendt Petersen
2011 Eigil Nielsen
2013 Svend Eriksen
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Lisa Holm Sørensen
Af Jes Holm Sørensen

Lisa begyndte at spille golf i Nordvestjysk Golfklub i 1989, syv år 
gammel. I 1990 deltog hun i den landsdækkende Hafnia Cup i al-
dersgruppen op til 12 år, hvor hun vandt – først i Nordvestjysk Golf-
klub og derefter i Nordjylland, hvorefter hun blev nr. 3 i finalen på 
Rungsted Golfklub, hvor Golfbladet skrev, at hun ikke var større end 
et 9-jern, og skulle løftes op på præmieskammelen. Denne placering 
gav hende en udtagelse til en landskamp mod Sverige, hvor hun på 
Grenå Golfklubs bane gjorde sig særdeles positiv bemærket, da hun 
startede med tre birdies på de tre første huller i en alder af kun ni år.

Sidenhen blev det til utallige sejre i ranglistematcher i Danmark, 
og hun er blandt andet to gange Danmarksmester i hulspil og to 
gange vinder af Titleist-ranglisten. Hun har som amatør modtaget 
flere legater for sit talent og sine flotte resultater; blandt andet Kron-
prins Frederiks Legat i 2003. Hun deltog også som junior i mange 
internationale turneringer med en række gode placeringer:
Vinder af Doug Sanders Int., 2000.
Nr. 2 - Saab international Junior, 1999.
Nr. 7 - VM for juniorer, 2000.
Udtaget til Vagliano Trophy 2003 (Juniorernes Ryder Cup) som ene-
ste dansker nogensinde
Bedste internationale placering er 9. pladsen ved VM i Malaysia, 
2002.

Lisa havde som amatør følgende banerekorder:
69 (-3) Fredensborg, 1994.
68 (-3) Strømstad, Sverige, 1999.
63 (-4) Kings Link, Skotland, 2000.
66 (-4) Smørum, 2002.

Lisa turnede pro i 2003, og efter et år på Telia-touren i Sverige kva-
lificerede hun sig til Ladies European Tour som nr. 2 ud af flere end 
100 spillere.

Da hun i august 2005, i sin første sæson på Europa-touren, stod 
øverst på sejrsskamlen til Ladies Finnish Master, var hun den yngste 
vinder på Ladies European Tour nogensinde, og en drøm var gået i 
opfyldelse.

Lisa har mange topplaceringer på Ladies European Tour, men det 
blev desværre ikke til flere sejre der. Hun vandt derimod flere turne-
ringer i Afrika, og hun blev vinder af Nedbank Women’s Tour Order 
of Merit i 2008. Hun kan stadigvæk prale af at have gået den laveste 
runde nogensinde på Ladies European tour (-11) i SAS Ladies Ma-
sters Larvik, Norge.

Hendes eneste »hole in one« indtil nu, fik hun som 8-årig på hul 
9, på vores gamle 9 hullers bane i Nordvestjysk. 

Hun stoppede sin professionelle karriere i 2015, og tog derefter 
en uddannelse som golftræner hos sin gamle træner, Magnus Land-
strøm, i Ree Golf, hvorfra hun skiftede til Furesøens Golfklub, som 
trænerassistent.

1. februar 2021 er hun efter et års barselsorlov startet hos Golf-
eksperten, Hørsholm, for at få mere tid til lille Benjamin – og samti-
dig få tid selv til at spille golf. Lisa har meldt sig ind i Simons Golf-
klub, og skal i år spille på deres Santander Divisionshold, sammen 
med blandt andre Iben Tinning.

Nummer 29
Da Nordvestjysk Golfklub blev stiftet for 50 år siden, var 
det lidt af en sensation.

Dengang var der nemlig kun 28 klubber i Danmark.
Den første klub var blevet stiftet i 1898, og det var 

Københavns Golfklub. Aalborg var den næste i rækken i 
1908. Esbjerg, Helsingør, Odense og Aarhus var de næste 
byer, der fik golfbaner.

Midtjyderne begyndte at fatte interesse for sporten i 
1960’erne.

Da Nordvestjysk Golfklub blev en realitet i 1971, var der 
ingen andre klubber nord for Limfjorden.

Golfklubberne i Skive, Viborg, Morsø, Hjørring og 
Himmerland kom først i 1970’erne og -80’erne, efter at ba-
nen blev anlagt i Nystrup Plantage.

I 2021 er der 186 golfklubber i Danmark.

Bedre bane  
– og flere Greenfeegæster
Masterplanen for banen blev udarbejdet i samarbejde med 
Philip Spogárd. I 2017 startede vi på en gennemgribende re-
novering af banen efter denne plan, primært afstedkommet 
af de tilbagevendende oversvømmelser på N7. I 1½ års tid ar-
bejdedes ihærdigt med renovering af N1, N5, N6, og N7 og i 
efteråret 2018 kunne disse huller tages i brug. Senere er også 
N4 omlagt, og vi har fået en meget bedre bane, som høster 
megen anerkendelse rundt omkring. 

I 2019 havde vi en stigning på 46% i antallet af gæster fra 
året før, og i corona-året 2020 gik det helt amok med over 
5.000 gæster svarende til en stigning på næsten 80% i forhold 
til 2019.

Coronagolf
Corona-pandemien gjorde selvfølgelig også sit indtog i 
NVG. Alt var lukket ned i en 14 dages periode, og derefter 
genoptog man spillet med diverse begrænsninger. Ingen ri-
ver i bunkers, flaget skulle blive i hullet, foring af hullet med 
skumgummi, spil kun i to bolde og med en du kender og 
masser af sprit til udvortes brug. Senere blev restriktioner-
ne lempet og man måtte spille i fire bolde, men forsamlings-
forbuddet gjorde det besværligt at afvikle den sociale del af 
golfspillet. Mange kreative løsninger blev taget i anvendelse, 
og det lykkedes dog at gennemføre mange arrangementer i 
en eller anden tillempet form.
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Banen i Nystrup er i top tre  
– hvis ikke den bedste
Lisa Holm Sørensen, interviewet af Lone Lærke Krog

- Det er nærmest en skandale, at den golfbane ikke er mere kendt. 
Den er blandt top tre i Danmark – hvis ikke den bedste. Og det siger 
jeg ikke, fordi jeg er fra Thy.

Lisa Holm Sørensen (38) er den golfspiller fra Nordvestjysk 
Golfklub, der er nået længst i en professionel karriere. Hun har 
mange topplaceringer i Ladies European Tour og har vundet mange 
andre internationale titler. Men allerede som junior gjorde hun sig 
bemærket.

Lisa Holm Sørensen var kun otte år gammel, da hun opnåede et 
hole-in-one på hul 9 – på den gamle 9-hullers bane i Nystrup.

- Det var sgu vildt, husker hun.
Lisa Holm Sørensen fra Hanstholm var begyndt at spille golf året 

før. Hun husker, at der ikke var så mange på hendes egen alder i 
Nordvestjysk Golfklub.

- Der var ikke så mange juniorspillere, men jeg nød at komme på 
golfbanen sammen med min familie. Det var en dejlig lille klub med 
mange søde mennesker. Jeg kom på dame-divisionsholdet, og de tog 
mig under deres vinger, fortæller hun. 

Talentet bragte hende hurtigt ud på andre baner, hvor hun dyste-
de mod jævnaldrende i en række turneringer landet rundt. Allerede 
i 1990 deltog hun i den landsdækkende Hafnia Cup i aldersgruppen 
op til 12 år, hvor hun vandt i Nordjylland og blev nummer tre i fina-
len i Rungsted Golfklub.

- Dengang tror jeg egentlig ikke, at jeg havde nogen drømme om, 
hvor langt jeg ville nå. Jeg havde det jo bare sjovt, og jeg har altid selv 
villet det. Jeg kunne lide at konkurrere. Og som juniorspiller er der 
masser af turneringer at deltage i. Det hele gik sin gang, og så kom 
jeg på landsholdet, fortæller Lisa Holm Sørensen. 

Efterhånden som listen over sejre blev længere, formedes fore-
stillingen om at få en professionel karriere, og den begyndte i 2003.

I august 2005 stod Lisa Holm Sørensen øverst på sejrsskamlen i 
Ladies Finnish Master og var dermed den yngste vinder på Ladies 
European Tour nogensinde.

- Det var en drøm, der gik i opfyldelse. Jeg havde slået de bedste 
spillere i verden. Men det var alligevel ambivalent. For turneringen 
blev ramt af en tornado, og folk brækkede arme og ben. Det var 
dramatisk, og sidste runde blev aflyst. Men jeg var bedst i to runder. 

Lisa var professionel indtil 2015. Hvad skal der til for at udfolde 
et talent?

- Man skal være stærk mentalt, have det godt med sig selv og have 
en god bund hjemmefra – have et godt team bag sig, pointerer hun.

Vindermentalitet er helt afgørende:
- Jeg er en dårlig taber og en dårlig vinder. For jeg hoverer, er-

kender hun.

Lisa spiller i dag golf på fritidsplan, og hun »elsker det stadig«. 
Hun føler, at golfsporten har givet hende så uendelig meget.

- Der er ikke mange, der i en alder af 38 kan sige, at de har rejst 
verden rundt. Jeg har fået så mange oplevelser og så mange fantasti-
ske danske og udenlandske venner gennem sporten. Jeg har fået en 
familie, fortæller Lisa Holm Sørensen.

Lisa Holm Sørensen har taget en træneruddannelse, efter at hun 
stoppede som professionel – og fik job som trænerassistent i Fure-
søens Golfklub. Efter barselsorlov er hun netop begyndt i et job hos 
Golfeksperten for at få mere tid til lille Benjamin og selv have tid til 
at spille golf.

Lisa Holm Sørensen nyder, når hun er tilbage på fairwayen i Ny-
strup, og hun sender mange af sine golfvenner samme vej.

- Det er et fantastisk golfanlæg – ikke blot på grund af naturen og 
udsigten. Den er svær og den er smal. Der er træer hele vejen rundt. 
Når du går de 18 huller, ser du ikke andre foran dig. Det er skønt. 

Der var ikke så mange juniorspillere, 
men jeg nød at komme på golfbanen 
sammen med min familie. Det var en 
dejlig lille klub med mange søde men-
nesker. Jeg kom på dame-divisionshol-
det, og de tog mig under deres vinger. 

Lisa Holm Sørensen, 
professionel golfspiller, 2003-2015

”

2322



Dramaet om de ni nye huller
Af Svend Eriksen, formand

Et af de største dramaer i klubbens historie fandt sted først i 
1990’erne.

Udfordringen
Klubben oplevede en positiv udvikling med et stigende antal med-
lemmer og nærmede sig grænsen for, hvad en 9-hullers bane kunne 
klare. Medlemsudviklingen så således ud: 1988 - 320 / 1989 - 360 / 
1990 - 420 / 1991 - 473 / 1992 - 500

Løsningen
Bestyrelsen foreslog, at banen udvidedes til 18 huller. Sammen med 
banearkitekt Henrik Jacobsen udarbejdedes et detaljeret projekt, 
som var afstemt med »Skoven« og øvrige myndigheder. Desuden 
var der udarbejdet et budget på tre mio. kr. Dette beløb inkluderede 
700.000 kr. til automatisk vandingsanlæg til alle 18 huller og tilkøb 
af maskiner for 200.000 kr. Finansieringsplanen forudsatte, at alle 
medlemmer skulle betale et ekstra årskontingent – og at kommende 
medlemmer skulle betale et ekstra års kontingent i indskud. 

En gruppe medlemmer, som havde oplevet den helt store krise i 
1970’erne og 80’erne, (se artikel side 38) havde en anden opfattelse. 
De var skrækslagne ved tanken om, at klubben igen skulle komme 
økonomisk i knæ. Derfor var de af den opfattelse, at der skulle stop-
pes for tilgang af nye medlemmer. De mente, at der kun skulle sluses 
nye ind, når gamle forsvandt.

Fronterne mellem disse to grupper var trukket meget skarpt op. 
Modstanderne brugte alle lovlige midler for at komme forslaget til 
livs. Læserbreve var ikke ualmindelige. Dengang måtte medlemmer 
have et utal af fuldmagter med til generalforsamlingen, og et med-
lem søgte åbent efter sådanne i Thisted Dagblad.

Bestyrelsens udfordring var ikke så meget at få selve forslaget 
vedtaget, men derimod at få de nødvendige vedtægtsændringer. Til 
dette krævedes:

At 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer (pr. 7.2.1991: 311 
medlemmer) skulle stemme for. Til godkendelse krævedes således, 
at mindst 221 stemmer for.

Hvis 2/3 at de fremmødte stemte for, skulle der indkaldes til eks-
traordinært møde inden 14 dage. Her ville det være nok at 2/3 af de 
fremmødte stemte for.

På den ordinære generalforsamling (GF) i november 1990 fremlag-
des forslaget. Det blev vedtaget med 184 stemmer for og 7 imod. 
Men selv om 96% stemte for, var det ikke nok. Så der skulle en eks-
traordinær GF til. Her var det som skrevet nok, at 2/3 at de tilste-
deværende stemte for. Det store flertal på det ordinære GF blev nok 
lidt af en sovepude. For på det ekstraordinære møde den 4. decem-
ber havde modstanderne fået mobiliseret revl og krat, så de dispo-
nerede over 70 stemmer. 92 stemte for.

Min store respekt for, at bestyrelsen ikke smed håndklædet i rin-
gen. To gange derefter genfremsatte man forslaget med justeringer 
af baneprojektet, som stadigt afventede vedtægtsændringerne. Disse 
blev endelig vedtaget på den 6. GF afholdt den 26. september 1991.

Vi er denne bestyrelse en stor tak skyldig. Fire gange blev man 
slået hjem i ludo og måtte stå model til ofte meget usaglig kritik. Stor 
respekt. Bestyrelsen 1991: Bent Hansen, formand. Peter Sørensen, 
næstformand, Cai Winter, kasserer, Eva Poulsen, sekretær samt Bo 
Birkely, Birgit Engsig og Willy Bendt Petersen.

På den ordinære GF den 3. december 1991 blev forslaget om 
baneudvidelsen endelig vedtaget uden de store problemer. Arbej-
det med udvidelsen af banen gik straks i gang, og den 12. maj 1994 
tog vi de nye huller i brug. Som jeg husker det, holdt budgetterne, 
selv om der var lidt problemer med opstarten af vandingsanlægget. 
Klubben har ikke siden haft alvorlige økonomiske problemer.

Medlemsudvikling årene efter dramaet!
1993 - 560 / 1994 - 605 / 1995 - 650
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Grebet af golf fra  
den første prøvedag
Af Bo Birkely, formand 1996-2002

I 1984 blev jeg sammen med et fodboldhold inviteret til prøvegolf-
dag i Nystrup af greenkeeper Uffe Kappel. Jeg havde ingen kendskab 
til golf, så det var uden de store forventninger jeg tog til Nystrup lør-
dag d. 12. maj. Det blev en glimrende dag. 

Vi blev budt velkommen og fik derefter lidt instruktion af nogle 
af klubbens medlemmer, bl.a. Ole Stausholm husker jeg. Jeg var så 
heldig at ramme bolden godt et par gange, og det vakte interessen. 
Da vi efterfølgende spillede daværende hul 1 og 2 (nu N1 og N9), 
og jeg var så heldig at vinde en præmie, blev jeg bidt af golf. Om 
søndagen tegnede jeg et prøvemedlemsskab, hvilket indebar, at der 
var begyndertræning hver tirsdag under ledelse af Ole Stausholm. 
Efter træningen var der kaffe i klubhuset og undervisning i regler. 
Jeg satte mig altid ved siden af legendariske Gunda Eriksen, som lige 
havde »smidt en bradepandekage sammen«, hvilket fuldendte afte-
nen. Dette blev fulgt op med torsdagsmatcherne, som også dengang 
var en glimrende måde at blive introduceret i klubben på. I august 
meldte jeg mig ind i klubben og har glædet mig over det siden.

Klubbens træner var Svend Tinning (Steen Tinnings far), og ham 
konsulterede jeg meget. Som jeg husker det, var der en klubmatch 
hver weekend, og jeg stillede troligt op hver gang. Handicappet ras-
lede ned, men efter et par år blev det meget sværere, som I måske 
også selv har oplevet.

I 1984 var der ca. 250 medlemmer, og økonomien var meget 
stram. H&L Banken ville gerne give lempeligere forhold omkring 

et eksisterende lån, hvis klubben fik medlemstallet op på ca. 300. 
Med ovennævnte prøvegolfweekend og efterfølgende indsats lykke-
des det.

På det tidspunkt var der mange fordomme om golf, men det har 
heldigvis ændret sig meget. I dag er det helt legitimt selv for en SF’er 
at spille golf.

De første erfaringer med EDB
I 1990 var det ikke almindeligt i de danske golfklubber at bruge EDB 
til at administrere medlemskartoteket. Midt i firserne blev der ud-
viklet et EDB-program, som kunne administrere en golfklubs kar-
totek inkl. handicapregulering. Da det kun var store klubber øst for 
Storebælt, der brugte dette program, fik vi ved forhandling reguleret 
prisen ned, så den var afhængig af klubbens størrelse. Bestyrelsen 
blev overtalt til at købe et brugt EDB-anlæg med matrixprinter til 
det skræddersyede program. Jeg oprettede og nummererede med-
lemmerne med diverse data, inkl. handicap. Jeg gav selvfølgelig mig 
selv medlem nr. 1!

I 1997 købte klubben en ny pc og begyndte at bruge Windows- 
baserede programmer. Et nyt administrationsprogram, Eagle, blev 
anskaffet, og Anders Nordtorp donerede økonomiprogrammet C5 
Light til klubben. Programmet kunne også generere opkrævninger 
(girokort) og i 2001 blev der lavet en aftale med PBS, som sørgede 
for opkrævningerne.

I 1984 blev jeg sammen med et fod-
boldhold inviteret til prøvegolfdag i  
Nystrup af greenkeeper Uffe Kappel.  
Jeg havde ingen kendskab til golf, så det 
var uden de store forventninger jeg tog 
til Nystrup lørdag d. 12. maj. Det blev 
en glimrende dag. 

Bo Birkely, formand 1996-2002

”
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Klubturneringer
Af Mai-Britt Klitgaard, bestyrelsesmedlem

I klubbens første år var klubturneringer en væsentlig del af klub-
bens liv. Stort set hver søndag formiddag mødte medlemmerne op 
til en turnering i én eller anden form. Som så meget andet har dette 
ændret sig over år. Noget lader sig dog ikke ændre. Der er Bryghus 
Match og Gule Ærter Match. Men nogle af de største er Nystrup 
Cup og Torsdagsmatcher.

Nystrup Cup
Nystrup Cup blev i 1988 startet af Benno Bondo Nielsen, som var 
formand for Nordvestjysk Golfklub på det tidspunkt, og det kom 
derfor til at hedde Bondo Cup. Der spilles hulspil og foursome. 

BBN lovede, at han ville arrangere Bondo Cup i 10 år. Han udsat-
te en vandrepokal i form af to trækøller med vindernes indgravere-
de navne på sølvplade. Det var Bennos egne trækøller, han donere-
de. En til 1. pladsen og en 2. pladsen. Køllerne har været ophængt i 
klubhuset frem til branden den 17.09.20.

Fra 1998 blev Bondo Cup ændret til Nystrup Cup sponsoreret 
af Hans fra Shoppen og ST-revision i Hurup. I dag er Nystrup Cup 
fortsat populært og styres af Peter Bovbjerg og Per Haagaard.

Torsdagsmatcher
Torsdagsmatcherne blev opstartet i 1989 af daværende bestyrelses-
medlem Edith Hjort, der sammen med Ingrid Østergaard stod for 
matcherne i mange år. Intentionen var og er at skabe sociale relati-
oner mellem klubbens medlemmer uanset handicap og køn, samt – 
ikke mindst – at introducere nybegyndere og højthandicappede til 
golfspillet og matcher.

Efter Edith overtog Eva Poulsen og efter hende Henny Nielsen. 
Da Ingrid og Henny takkede af efter mange år, overtog Grethe 
Thomsen og Jutta Jensen matcherne. I dag styres matcherne af Peter 
Bovbjerg og Erik Larsen.

Torsdagsmatcherne er et enormt tilløbsstykke og er efterhånden 
blevet en institution i klubben. 

Ved forskellige turneringer i Nordvestjysk Golfklub er det sociale altid 
i højsædet – som her i 2019 ved Gule Ærter-turneringen, en parturne-
ring i tre rækker. Efter præmieoverrækkelsen satte man sig til bords og 
nød de gule ærter, krydret med snaps.
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Golf er for alle – det er det fede
Af Lone Lærke Krog

- Golf er for alle. Det er det fede. Nu her skal jeg ud med nogle, der 
er langt bedre end mig. Men vi kan stadig følges ad rundt og have 
det sjovt.

Asger Højhus har spillet fodbold det meste af sit liv, men for et 
års tid siden blev han inviteret med ud på golfbanen af faderen til 
en kammerat. 

- Han blev ved med at bræge om, hvor fedt det var. Så var jeg ude 
at prøve og blev bidt af det, fortæller Asger Højhus.

Han købte et brugt bag-sæt med køller og fik kammeratens far 
som mentor og spilmakker, så han lige kunne lære reglerne.

- Det er nemt at starte her. Der er så dygtige trænere herude. 
De giver dig for eksempel nogle øvelser, hvis du ikke drejer rigtigt i 
kroppen – eller vejleder om det udstyr, der passer til din højde.

Asger Højhus har i det hele taget følt sig godt modtaget i Nord-
vestjysk Golfklub.

- Man mærker, at det er en gentlemansport. Man hilser og ønsker 
hinanden en god tur. Det er en anden jargon end i fodboldens ver-
den. Når der er gæster udefra, er det også sjovt at snakke med dem.

Asger Højhus fremhæver den flotte natur i Nationalpark Thy og 
friheden til at spille hvornår og med hvem man vil som årsager til, 
at han er blevet bidt af sporten.

Og motionseffekten er overraskende god, for det tager jo 90-120 
minutter at gå ni huller.

- Man går i et raskt tempo, og man leder ikke efter en bold mere 
end tre minutter. Det er en uskreven regel. Der kommer jo nogen 
bagefter.

Foreløbigt har Asger Højhus spillet på hygge-niveau, da han har 
et fuldtidsjob. Og han har stadig et handicap på 54. Men han har 
planer om at svinge køllen mere i de kommende måneder.

- Jeg er jo egentlig et konkurrencemenneske, og jeg er træt af, at jeg 
ligger så højt i handicap. Jeg vil gerne ned omkring de 20-25 i handicap 
i løbet af 2021. Men det kræver, at man spiller, erkender han.

Asger Højhus laver som regel en aftale om at følges med nogen på 
golfbanen. Det motiverer. Han har et par gamle fodboldkammera-
ter, der også går til golf, Jimmy Christensen og Kim Kjær.

De har et meget lavere handicap end Asger. Men det er ikke no-
gen hindring.

- Jeg har bare flere slag til at komme i hul, smiler han.
Asger Højhus fremhæver også en anden fordel ved medlemska-

bet af Nordvestjysk Golfklub.
- Der er gode muligheder for at komme rundt og se andre baner 

– både i Danmark og i udlandet. De arrangerer nogle ture. Det er 
megafedt.

Asger Højhus har spillet golf i et års tid. 
Han befinder sig godt med den frihed, der 
er i sporten. Foto: Diana Holm

26 årige Asger Højhus nyder at gå en ni hullers runde ude i den flotte natur 
sammen med forskellige kammerater. Her er det Jimmy Christensen og Kim 
Kjær, der begge har et meget lavere handicap end Asger. Men forskellen i ni-
veau er ingen hindring for at følges ad og have det sjovt. Foto: Diana Holm

Man mærker, at det er en 
gentlemansport. Man hil-
ser og ønsker hinanden en 
god tur.

Asger Højhus, medlem af 
golfklubben siden 2020

”
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Syv klubber i klubben
Præsentation af KiK-klubberne – samlet af Mai-Britt Klitgaard

Jo større en golfklub bliver, jo større er behovet for Klubber i Klub-
ben (KiK). Klubberne i Nordvestjysk Golfklub har hver deres mål-
gruppe, kultur og traditioner. Men fælles for dem er, at det sociale 
spiller en væsentlig rolle. Medlemmerne mødes om en kop kaffe, en 
ostemad, en middag, en udflugt eller en match med præmier. Nogle 
har t-shirts med eget logo. Der er syv klubber i Nordvestjysk Golf-
klub.

Old Boys
Klubben har eksisteret siden 1970’erne og er en af de første. 

Klubbens formål er at fremme medlemmernes golfspil samt 
fremme det sociale samvær i klubben.

I dag er klubben velfungerende med 55 medlemmer, alle over 55 
år, der flittigt deltager i det ugentlige faste spil, som foregår tirsdag 
formiddag. 

Der spilles året rundt, såfremt vejret tillader det. Også i vinterti-
den er der god tilslutning.

Klubben startede som en lille, eksklusiv klub, som man kunne 
blive inviteret ind i og dermed få mulighed for nyde spillet og sam-
været. Nogle af deltagerne havde hvileplads med bord og bænk (og 
en ølkasse i et hul) på hul 15, den nuværende bane S6.

 I dag er det helt anderledes og klubben har en velassorteret bar, 
som lejlighedsvist suppleres op af medlemmerne på skift – sikkert 
som en overlevering fra »de gode gamle dage«.

Tilbage i tiden havde klubben en regel om at være højst 50 med-
lemmer, der var handicapkrav og alderskravet var 60 år. Nu er al-
derskravet nedsat og handicapkravet faldet helt bort, idet de erfarne 
spillere hjælper nye spillere med afviklingen af spillet. Det vil være 
med til at fastholde golfklubbens medlemmer i et fællesskab.

Klubben har sammen med fire andre golfklubber i Nordvestjyl-
land et samarbejde, således at man over sæsonen spiller mod hinan-
den på skift på hinandens baner. Dette samarbejde har eksisteret i 

flere årtier og er meget populært, idet der er omkring 100 deltagere 
til stævnerne. Der spilles om præmier og en vandrepokal.

Onsdagspigerne
Onsdagspigerne startede i første halvdel af 1980’erne med kun ca. 15 
medlemmer, hvoraf mange havde aktier i klubben.

Det var fortrinsvis kvinder, der spillede bridge om vinteren og 
golf om sommeren.

Fra at være en lukket klub udvidedes den op gennem 90’erne med 
mange nye medlemmer, og man begyndte at prioritere det sociale 
og humørfyldte samvær højt.

I dag fungerer klubben som både 9- og 18-hullers klub. Dog er 1. 
onsdag i måneden en 9-hullers runde, hvor der afsluttes med kaffe 
og ostemadder. Denne dag spilles der forskellige former for hold-
spil. To gange i sæsonen mødes pigerne med Old Boys til match 
med efterfølgende spisning og hyggeligt samvær.

Sæsonens højdepunkt er klubbens sommerudflugt med bus til en 
af naboklubberne. Efter matchen er der fællesspisning og uddeling 
af præmier.

I jubilæumsåret er der 55 medlemmer i »Onsdagspigerne«.

Swing Sisters
I 1998 startede Swing Sisters som den »unge« klub af pigeklubberne 
i Nordvestjysk Golfklub. Der var behov for en klub, der kunne samle 
piger sent på dagen eller efter fyraften.

Det blev hurtigt en kæmpesucces. Der kom en masse piger, som 
gerne ville spille golf og samtidig have det sjovt. Så bestyrelsen fandt 
på sjove spilleformer, som også kunne give snak om spillet ude på 
banen – igen for at styrke det sociale. 

Efter nogle år var der enighed om at få lidt at spise hver onsdag. 
Det blev til ostemadder og en kop kaffe som kunne nydes, når man 
kom ind efter 18-huls-runden. 

Swing Sisters blev flere gange opfordret til at prøve at få 9-hul-
lers spil med i programmet, så piger, som først var færdige på ar-
bejdet kl. 16, også kunne være med. I 2015 blev det afprøvet, og 
det fungerer fortræffeligt. 9-hullers-pigerne starter fra kl. 17, og på 
den måde når både 18-hullers- og 9-hullers-piger ind samtidig til at 
nyde ostemadderne eller fællesspisningen, så vi alle kommer til at 
kende hinanden.

De sidste par år er der blevet arrangeret en weekendudflugt, hvor 
der bliver spillet golf og hygget igennem om aftenen. Det har også 
været med til at styrke det sociale sammenhold alle piger imellem. 

Klubben blev stiftet i 1998 af Kirsten Lomholt og Jytte Kaasgaard. 
Det er en populær klub, som i 2020-sæsonen havde 80 medlemmer! 

60+
I 2009 blev det besluttet at etablere 60+. Det er et modspil til de ek-
sisterende dameklubber og herreklubber i Nordvestjysk Golfklub. 
60+ er en fællesklub for både damer og herrer, der imødekommer et 
ønske hos pensionister og efterlønnere om at kunne spille sammen. 

Der blev fundet nogle gode iværksættere, Bodil og Poul Rich, Sif 
og Edna Ørskov og Mette Bower og Preben Knakkergaard, der satte 
sig sammen og udarbejdede et koncept for foreningen.

Der blev serveret kaffe, inden man startede ud om morgenen.
Nogle havde selv brød med og sad og hyggede sig, andre drak bare 
en kop tør kaffe, inden man gik ud.

Der var puttekonkurrencer – enten inden man gik ud eller når 
man kom ind.

Hver 4. uge spiller man en parmatch med gunstart, og de dage 
er der fællesspisning. De øvrige dage har man selv en madpakke 
med, hvor man sidder og spiser sammen med dem, man har spillet 
med, og der bliver drøftet alt lige fra den netop overståede match til 
børnebørn.

I nogle år var der begrænsninger på medlemsantallet, men så fik 
60+ tildelt nogle flere starttider fra klubben. Nu er der åbent for alle, 
der er medlem af NVG og er fyldt 60 år.
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Morgenfruerne
Morgenfruerne blev i 1982 startet af Edith Hjort. Formålet var at 
skabe sociale relationer samt fremme golfspillet for damer, der en-
ten var udtrådt af arbejdsmarkedet eller arbejdede således, at de 
kunne spille golf fra morgenen af.

I begyndelsen spillede man kun ni huller. Efter to-tre år blev det 
til to gange ni huller.

Der har altid været et godt sammenhold, og matcherne er fra 
start altid blevet afsluttet med kaffe og kage eller lignende. I begyn-
delsen kunne alle være med, dog med en handicapbegrænsning på 
HCP 48. Senere blev dette sænket til HCP 36, da man ønskede at 
fokusere på det seriøse i golfspillet. Der er hvert år to udflugter til 
andre golfklubber.

Tirsdagsklubben
eksisterer officielt ikke. Der findes ingen vedtægter og ingen tilgæn-
gelige regnskaber. 

Men siden ca. 1988 har der hver tirsdag eftermiddag, i sæsonen, 
været spillet organiseret golf for herrer over 18 år.

Det helt specielle er, at en bestyrelse kun sidder et år ad gangen. 
Det betyder, at klubben hvert år skal opfinde sig selv. Der er natur-
ligvis traditioner, som til en vis grad fastholdes, og til dem hører, at 
der organiseres en form for gennemgående turnering, og at der er 
mulighed for at tilkøbe et måltid mad. Bespisningen foregår »rul-
lende«, så alle får mulighed for at spise straks deres spil er afsluttet. 
En anden vigtig tradition er en årlig udflugt med bus til en fremmed 
bane.

Klubben er meget populær med over 100 medlemmer, hvoraf ca. 
70 spillere deltager pr. gang. 

Nystrupbanden
På initiativ af Preben Næsgaard opstod »Scoreklubben anno 2007«, 
da en hel del medlemmer efterspurgte at spille i en klub, der kunne 
fungere for »arbejdsramte«.

15 mand meldte sig ind det første år. Alle modtog pitchfork og 
markører til hatten med klubbens eget udviklede logo.

Der blev testet alle mulige spilformer, og alle var glade for tur-
neringerne – især dette, at man blev sat sammen på kryds og tværs 
– og lærte nye folk at kende.

Der var både penge og point på højkant hver gang, og det var 
meget magtpåliggende, at den, der klarede sig bedst, skulle have 
en væsentlig del af penge og point. Klubben brugte principperne i 
OWGR (Official World Golf Rankings), så der var stor forskel på at 
blive nummer 1 eller 3.

Efter en vellykket sæson – og ikke mindst en Skins Match som 
afslutning – med diverse præmier og pokaler, blev turneringen op-
graderet i 2008, hvor klubben kom op på det maksimale antal del-
tagere – nemlig 24.

Klubben havde stor succes og stor søgning, og medlemmerne var 
rigtigt gode til at besøge banerne omkring. 

I løbet af sæson 2011 ytrede flere ønske om at få ændret på spil-
leformer og bl.a. overgå til mere stableford og flere turneringer på 
»ude baner«.

Alle tiltag, spillelister og arrangementer var indtil da blevet gen-
nemført af Preben Næsgaard, som samtidigt var meget arbejdsramt. 
Jette og Per Lørup meldte sig på banen og overtog derefter den vi-
dere drift af klubben.

Klubbens navn blev ændret til »Nystrupbanden« i 2017. Princip-
perne er nogenlunde uændrede, men klubbens ledelse har valgt, at 
der spilles på 11 udematcher og sluttes med Skins Match hjemme 
som afslutning.

Matchprogrammet er lidt en udfordring. Der er knapt weekender 
nok, når det skal koordineres med Nordvestjysk Golfklubs overord-
nede matchsprogram samt de 11 udebaner.

Nystrupbanden har et weekendarrangement i for- og eftersæson, 
hvor påhæng og reserver inviteres med. Disse spiller en match side-
løbende med »Banden«, hvor der naturligvis er præmier på højkant. 
Om aftenen er der fin middag og råhygge.

Banden har 24 faste medlemmer.
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Kampen for et  
nyt klubhus
Af Bo Birkely, formand 1996-2002

Nordvestjysk Golfklubs første klubhus var en ældre iskiosk stillet 
til rådighed af Polar Is. Dette klubhus blev senere proshop, indtil 
det blev bagrum mv. for juniorafdelingen. I dag eksisterer det ikke 
mere. I 1972 fik klubben en kontorbarak af H&L Banken. I 1976 
blev der bygget et nyt klubhus, tegnet af Ib Kofod-Larsen, hvorefter 
barakken blev brugt som omklædningsrum. Dette klubhus var ind-
til branden sidste år klublokale samt køkken.

Efter udvidelsen til 18 huller i 1994 steg medlemstallet, og i 1996 
nedsatte bestyrelsen et udvalg til planlægning af et nyt klubhus.  
Skovrider Ditte Svendsen meddelte, at en ombygning/udvidelse af 
det eksisterende klubhus sandsynligvis ville være den eneste mulig-
hed. Karl Raaby og Mogens Dam tegnede begge forslag til udvidel-
sen, og udvalget var mest stemt for forslaget fra Mogens Dam.

På den ordinære generalforsamling i november 1996 fik besty-
relsen bemyndigelse til at arbejde videre med det skitserede forslag 
til klubhusbyggeriet. Med Finn Vangsgaard som hovedentreprenør 
fik vi et endeligt tilbud på godt 1,6 mio. kr. Der blev indkaldt til en 
ekstraordinær generalforsamling i september, hvor bestyrelsen søg-
te bemyndigelse til at optage et langfristet lån på max. 1,5 mio. kr. 
Det blev godkendt uden de store indvendinger.

Nu skulle byggetilladelsen og finansieringen på plads. 
Efter en del polemik i byrådet og i avisen blev klubben bevilget et 
20-årigt rentefrit lån på 300.000 kr. Lånet skulle afdrages med 15.000 
kr. årligt. Med et kreditforeningslån på ca. 1,2 mio. kr., 75.000 kr. 
fra Lokale-og Anlægsfonden – og resten fra klubkassen – var det 
økonomiske i orden. Byggetilladelsen kom d. 8. januar 1998, og så 
kunne vi gå i gang med byggeriet.

Harley Davidson klubben i Silkeborg var interesseret i den gam-
le omklædningsfløj, og da de hurtigt fik den fjernet, kunne Finn 
Vangsgaard med flere gå i gang.

Lørdag d. 20. juni 1998 blev det nye »klubhus« indviet.
En pudsig detalje. Da vi havde primitive omklædningsfaciliteter 

i den gamle barak, blev de brugt meget. Da vi med nybygningen fik 
fine omklædningsforhold, bliver de stort set ikke brugt (herre). Nu 
foregår omklædningen i bilernes bagagerum. Besynderligt!

Den 17. september 2020 blev klubhuset lagt i aske.

Junior piger

1981 Betina Andersen
1982 Betina Andersen
1983 Betina Andersen
1984 Betina Andersen
1985 Viola Stausholm
1986 Viola Stausholm
1987 Viola Stausholm
1988 Charlotte Kappel
1989 Charlotte Kappel
1990 Susanne Amby
1991 Susanne Amby
1992 Susanne Amby
1993 Lisa Holm Sørensen
1994 Lisa Holm Sørensen
1995 Lisa Holm Sørensen
1996 Lisa Holm Sørensen
1997 Lisa Holm Sørensen
1998 Lisa Holm Sørensen
2001 Lise Nystrup Thomsen
2002 Lise Nystrup Thomsen
2005 Sara Storegaard
2007 Louise Vangsgaard
2008 Stine Jensen
2010 Line Hansen

Junior drenge

1974 Lars Christiansen
1975 Peter Homann
1976 Jørgen Hinnerup
1977 Jørgen Hinnerup
1978 Jørgen Hinnerup
1979 Tom Amby
1980 Peter Thorsen
1981 Peter Thorsen
1982 Peter Thorsen
1983 Peter Thorsen
1984 Jesper Dam
1985 Jesper Dam
1986 Jesper Dam
1987 Martin Kitchen
1988 Steven Kitchen
1989 Steven Kitchen
1990 Steven Kitchen
1991 Steven Kitchen
1992 Steven Kitchen
1993 Martin Olesen
1994 Peter Olesen
1995 Troels Lodberg 
1996 Troels Lodberg 
1997 Thomas Olesen

1998 Kasper Søndergaard
1999 Jesper Heegaard
2000 Kasper Søndergaard
2001 Thomas Gregersen
2002 Thomas Gregersen
2003 Thomas Gregersen
2004 Thomas Gregersen
2005 Jesper Haack Jensen
2006 Nikolaj Tølbøll
2007 Jacob Kragh
2008 Jacob Kragh
2009 Filip Frostholm
2010 Rasmus Axelsen
2011 Christian Næsgaard
2012 Christian Næsgaard
2014 Christian Næsgaard

KLUBMESTRENE
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En sort dag i  
klubbens historie
Af Lone Lærke Krog

»På en solbeskinnet torsdag formiddag skal der mere end en brand 
til at stoppe dagens golfspil, så hen ad klokken 11, et par timer ef-
ter branden i klubhuset hos Nordvestjysk Golfklub var brudt ud, var 
golfspillerne igen på vej ud på banerne.«

Sådan begyndte Nordjyske en reportage fra 17. september 2020.
Men selv om der skal mere end en brand til at stoppe golfspiller-

nes passion, vil den 17. september uden tvivl blive husket som den 
hidtil sorteste dag i klubbens historie. 

Branden menes at være opstået i en affaldscontainer bag huset, 
og den bredte sig lynhurtigt. 

Selv om medarbejdere kæmpede sammen med 15 brandfolk fra 
beredskabsstationerne i både Thisted og Hanstholm – og med as-
sistance fra Beredskabsstyrelsen Nordjylland – for at få bugt med 
flammerne, stod huset ikke til at redde. I løbet af et par timer var 
det totalskadet. Men heldigvis kom ingen mennesker noget til ved 
branden.

En lang og besværlig tid ventede. 
Bestyrelsen handlede resolut, og en skurvognsby voksede op alle-

rede på dag to. Det viste sig dog hurtigt at være en alt for dyr løsning 
i længden. 

Kvikke hoveder tænkte hurtigt, og ideen med udnyttelse af bag-
rummet blev født. Derefter gik det stærkt. November 2020 stod 
»Mulliganhuset« næsten færdigt, og fliserne fra det gamle klubhus 
var lagt til en ny midlertidig terrasse, som var klar marts 2021.

Et halvt år efter branden var arbejdet med at etablere et nyt klub-
hus allerede i fuld gang. Diverse ansøgninger var sendt til Thisted 
Kommune og Skov- og Naturstyrelsen om en ny placering.

Golfkrisen – truende konkurs  
få år efter opstart
Af Lone Lærke Krog

»At gælden var 1.300.000 kroner og ikke nul som beregnet, kunne 
måske skyldes manglende realitetssans, men budgetterne var udar-
bejdet på grundlag fra andre klubber. De passede bare ikke på Thy.«

Sådan beskrev revisor og forhenværende formand for Nordvest-
jysk Golfklub, Frode Toftild, situationen i 1976 – fem år efter etable-
ringen af golfbanen i Nystrup Plantage.

15 år senere gav han – i 1991 – et grundigt tilbageblik i Nordvest-
jysk Golfklubs økonomiske historie.

Golfklubben var blevet etableret i 1971 på baggrund af et budget, 
der viste, at et baneanlæg, maskinpark og klubhus kunne anlægges 
for 500.000 kroner.

Men det holdt altså langt fra.
Der var tre forskellige hovedårsager til, at gælden var løbet løbsk.
For det første blev anlægsudgifterne noget højere end beregnet 

på grund af uforudsete udgifter til vandingsanlæg i det sandede klit- 
areal, for det andet på grund af svigtende interesse for medlemskab 
– der var dengang 150 medlemmer mod de forventede 250. Men 
den dybe krise forværredes med syvmileskridt på grund af inflati-
onen.

Rentebyrden
»Allerede i 1975 havde vi set i øjnene, at vi ville lide rentedøden, 
dersom der ikke blev gået radikalt til værks. Renten var siden etab-
leringen steget fra cirka 10 procent til omtrent det dobbelte,« lyder 
det i Frode Toftilds tilbageblik.

For at nedbringe rentebyrden blev medlemmerne opfordret til at 
tegne et fire procents obligationslån. Det nedsatte renteudgifterne 
med 75.000 kroner om året.

Alligevel var situationen tre år efter kaotisk og konkursen truede. 
Et hastigt nedsat økonomiudvalg lavede en handlingsplan med fire 
punkter:

1. Kommunalt tilskud til banens drift.
2. Konvertering af medlemmernes obligationslån til aktier.
3. Nedsættelse af rentesatsen og udskydelse af afdrag på banklån.
4. Afskaffelse af medlemsindskuddet, der dengang var for stor en 

hindring for medlemstilgangen.

»Det kommunale driftstilskud blev efter intense forhandlinger og 
en del lobbyvirksomhed bevilget med virkning fra 1980. Beløbet var 
på 100.000 kroner pr. år. Klubben er sparekassedirektør Poul Jensen 
megen tak skyldig, idet han som byrådsmedlem var en stor fortaler 
for os i byrådssalen.«

Offervilje og gældsfrihed – i 1991
Klubbens pionerer viste offervilje ved at lade deres obligationslån 
ombytte til aktier – med tab. Forhandlinger med H&L Banken med-
førte de ønskede rentenedsættelser og afdrag på gælden – og det ob-
ligatoriske medlemsindskud på 3.300 kroner blev afskaffet.

Klubben blev erklæret gældfri efter 15 år – i 1991.
»Det er mit håb, at vi kan lære af alle disse trængsler, som klub-

ben har været igennem, så vi ikke igen skal stå i samme økonomiske 
situation som i 1978, når vi nu går i gang med en udvidelse til 18 
huller. Det, der reddede os ud af de til tider håbløse vanskeligheder, 
var det enorme sammenhold mellem pionererne og den store vilje 
til at yde økonomiske ofre, når det kneb.«

Mulliganhuset blev hurtigt klar efter en stor og engageret indsats fra 
ansatte, frivillige og håndværkere.
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Masterplan lægger kursen  
for banens udvikling
Af Poul Ladefoged, baneudvalgsformand og Philip Spogárd, banearkitekt

I årene efter 1993 og frem mod 2013 er der løbende blevet lavet nog-
le justeringer af banen, flyttet et tee-sted, udvidet en green, plan-
tet og fældet træer etc. Der har været forskellige beslutningstagere 
bag disse tiltag. I bestyrelse og baneudvalg opstod der et ønske om 
at sikre en ensartethed i disse justeringer/forbedringer. Dermed var 
tanken om en Masterplan født. En sådan plan skulle sikre ensartet-
heden og lægge en kurs for udviklingen af banen, uanset hvem der 
er bestyrelse, baneudvalg eller chefgreenkeeper fremover. I den ind-
ledende fase af Masterplanen var der kontakt til DGU, ligesom ar-
kitekten bag udvidelse til 18 huller, Henrik Jacobsen også blev kon-
sulteret. I denne søgen efter assistance dukkede et navn op: Philip 
Spogárd

Da vi i Nordvestjysk Golfklub første gang mødte Philip Spogárd, 
var han i gang med den store omlægning af Lars Larsens New Cou-
rse i Himmerland. Med en vis portion skepsis mødte vi én, der prø-
vede at sælge en »plan«, for et efter vestjyske forhold, anseligt beløb.

Heldigvis blev det starten til et samarbejde med en fantastisk per-
sonlighed. Philip ser virkelig mulighederne, hvor vi mange steder 
selv så begrænsningerne. Det blev tydeliggjort ved en stor præsenta-
tion af planen for klubbens medlemmer i auditoriet på EUC Nord-
vest i Thisted. Efterfølgende generalforsamling godkendte budget-
tet. Masterplanen var en realitet.

Samarbejdet specielt med greenkeeperne er enestående og ba-
neforbedringerne er tydelige. Vi ser virkeligt meget frem til fortsat 
samarbejde hen mod næste jubilæum.

Banearkitektens beskrivelse af Masterplan for NVG
Mine projekter er på mange måder mine børn. Jeg er for altid knyt-
tet til dem, og det er ofte et arbejde der – udover kærlighed – kræ-
ver blod, sved og tårer. Projekterne er alle forskellige og kræver hver 
deres tilgang for at de kan indfri deres individuelle potentiale. Nogle 
ligner hinanden men andre er helt unikke. Banen ved Nordvestjysk 
Golfklub er i den helt unikke kategori. Få steder i verden findes der 
golfhuller, der er så heldige at bugte sig gennem så unikt et terræn. 
De høje indlandsklitter – dækket i lyng og nåletræer – skaber en af 
de mest unikke rammer for en golfbane noget sted i verden.

Siden jeg i 2014 første gang startede samarbejdet med klubben 
om at se på en udvikling af banen, har det været med et smil på 
læben, at jeg er kørt ind i nationalparken, velvidende at nu var der 
ikke længe, til jeg igen kunne se de unikke huller.

Mit samarbejde med klubben har været helt eksemplarisk. Med 
udgangspunkt i en masterplan, der igennem en række tiltag adres-
serede de mindre stærke dele af banen, har vi hvert år udført projek-
ter i takt med, at økonomien og de øvrige vilkår har tilladt det. Jeg 
har set på løsninger, der gør, at vi kan fjerne mindre gode oplevelser, 
blinde slag og kedelige huller – og erstatte dem med bedre og mere 
mindeværdige. Det har blandt andet betydet ændringer til hul 1, 

hvor en ny green bringer søen i spil på en mere spændende måde. 
Hul 4 fik ligeledes en ny green med mange spændende pin-placerin-
ger. Der er også fokuseret på detaljer som, at stierne er gemt mere 
væk, så de ikke stjæler opmærksomheden fra de unikke omgivelser. 
Hul 5 fik en ny green – og væk var det blinde slag. Hul 6 blev til et 
par 3 – ikke så langt, men meget unikt. Hul 7 fik »tørre fødder« ved, 
at fairway blev flyttet om på den anden side af søen – og dermed 
ikke stod under vand store dele af året. Hul 10 har ligeledes fået en 
ny og spændende green, der sidder meget bedre i landskabet. Alt 
sammen ændringer, der giver mening – men som kræver en indsats 
og en plan. Flere tiltag – store som små – vil forhåbentlig blive ført 
ud i livet i de kommende år.

For mig har Nordvestjysk Golfklub flere kandidater til Danmarks 
bedste huller – i form af hullerne 3, 5, 6 og 8. Ikke mange baner kan 
sige det samme.

Jeg arbejder og færdes i store dele af den europæiske golfverden – 
og bliver ofte spurgt om banerne i Danmark. Hvilke baner er særli-
ge, og hvor skal man spille, hvis man kommer forbi? Mit svar er altid 
Nordvestjysk Golfklub. Det er ikke en bane, der er nem at komme 
til – det kræver en indsats for mange – men når man er der, er der 
intet som den.

De høje indlandsklitter  
– dækket i lyng og nåletræer 
– skaber en af de mest unikke 
rammer for en golfbane noget 
sted i verden.

Philip Spogárd, banearkitekt.

”
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Visioner for Nordvestjysk Golfklub
Af Lone Knudsen, næstformand

Skal en lille klub fra det yderste nordvestjyske virkelig have en ned-
skrevet vision? – Ja, selvfølgelig!

Op gennem 10’erne har der været flere tilløb til at udfærdige en 
visionsplan for klubben a la masterplanen for banen. En plan, som 
angiver guidelines – og som der i store træk planlægges og arbejdes 
efter.

I forbindelse med ansøgning af fondsmidler til udslagshuset blev 
det igen aktuelt at tænke stort og ambitiøst – at få udarbejdet en 
visionsplan. 

Nye samarbejdspartnere
Et par medlemmer af bestyrelsen satte sig sammen med Laurids 
Mortensen, der har stor erfaring med fundraising. Vi forsøgte at 
tænke klubben ind i hele Thy og ind i nationalparken – set fra en 
aktivitetsvinkel bredt forstået. Det betød, at der opstod tanker om 
at samarbejde med forskellige typer af brugere af Nationalpark Thy, 
hvilket kunne understøtte mulighederne for at udvikle golfklubben, 
samt at få bygget et nyt og mere tidssvarende klubhus. 

Tanken var, at der skulle etableres et samarbejdsforum. Med det 
for øje havde NVG-gruppen flere møder med repræsentanter fra 
Thisted Kommune, Nationalpark Thy, Naturstyrelsen Thy, Thy Tu-
ristforening og Friends of Cold Hawaii. 

Møderne resulterede i et udkast til en visionsplan for Nordvest-
jysk Golfklub funderet på tre ben: NVG, naturen og aktiviteter. Med 
NVG som den bærende kraft skulle disse tre områder tænkes inte-
greret i hinanden. Til at rumme disse aktiviteter skulle der etableres 
et nyt og tidssvarende klubhus, hvor de mange interessenter kunne 
komme, – dog ikke på én gang. Altså blev ønsket om at etablere en 
multifunktionel golfklub dannet.

Udslagshus
Begivenhederne kom dog gruppen i forkøbet. Klubben fik mulighed 
for via sponsorer at etablere et nyt udslagshus, klubhuset brændte og 
gruppen fandt ud af, at idéen med den multifunktionelle golfklub 
måske var for stor en mundfuld at gabe over. 

Bestyrelsen ser nye muligheder i at udvikle golfklubben, at sætte 
ekstra fokus på klubbens medlemmer samt at rekruttere nye med-
lemmer. Det kræver nytænkning, og en visionsplan anses nu for at 
være et endnu mere nødvendigt udviklingsredskab.

Fokuspunkter
Sidst i november 2020 afholdt den nye bestyrelse et givende visi-
onsmøde, som nok byggede på resterne af den tidligere vision, men 
som var fokuseret og handlingsorienteret på en anden måde. Der er 
nu tre nye fokuspunkter:
1.  Banen, – som er en dynamisk størrelse og derfor konstant skal 

justeres. 
2.  Medlemmerne, – hvordan får vi udviklet det i forvejen gode 

klubliv? 
3.  Golfspillet – udvikling af træningsfaciliteter, så flest mulige får så 

megen glæde af spillet, som de kan. 

Det er tænkt sådan, at bestyrelsen vil afholde temamøder for at få 
hold på de enkelte områder, inden det hele drøftes i et større med-
lemsforum. 

Desværre har der ikke endnu været mulighed for at følge op på 
det første visionsmøde og etablere temamøderne, så i skrivende 
stund udestår stadig et stort arbejde.

Prisstigning på øl

Januar 2019 steg prisen på en flaske øl til 15 

kr. – efter 36 år uden prisstigning. Det var 

nok det mest omdiskuterede spørgsmål det 

år. Det er stadig den laveste ølpris i danske 

golfklubber.

Banevending
Fra 2017 besluttedes det at starte de 
ulige uger på hul 1 og de lige uger 
på hul 10. Samtidig fik hullerne nye 
navne: Nordsløjfen (senere Bakke-
dalsløjfen) - N1 til N9 og Sydsløj-
fen - S1 til S9. Fordelen ved denne 
ændring var, at de, der kun spiller 9 
huller hver anden uge, kunne spille 
Sydsløjfen i stedet for altid at spille 
Nordsløjfen. Ligeledes fik greenke-
eperne mere ro til at arbejde i læn-
gere tid på den sløjfe, der lå sidst. 
Ændringen er nu fuldt implemente-
ret - om end nogle medlemmer sta-
dig bruger den gamle nummerering.

Banetoilet

Et banetoilet har været et stort ønske i mange år, og en-

delig i 2017 kunne dette indvies efter en uforholdsmæs-

sig lang godkendelsesproces. Toilettet er placeret cen-

tralt for S1 og S9, og ligger ved en vej som passeres af 

både løbere og mountainbikere.Shoppen
I starten af 2018 tiltrådte Flemming Lund som den nye 
mand i shoppen. Shoppen gennemgik en mindre foran-
dring og blev åbnet mere op ud mod gangarealet med et 
meget mere indbydende look til følge.

Med branden forsvandt det hele, og man måtte star-
te forfra i det nye Mulliganhus. På imponerende vis har 
Flemming og Heidi fået banket en forretning på benene, 
som bare venter på, at samfundet skal åbne noget mere, 
så der kan komme gang i hjulene igen.
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Udslagshus på Driving Range
Af Lone Knudsen, næstformand

Der har i Nordvestjysk Golfklub gennem flere år været et stort øn-
ske om at få et udslagshus på Driving Range. Alle har vidst, at det 
bare var en umulighed. Rangen hører under Vandet Sø-fredningen 
– og som sådan har det været anset for helt umuligt at kunne kom-
me gennem de forskellige offentlige instanser for at få en byggetilla-
delse. Et fatamorgana slet og ret! 

Desuden – skulle tilladelser så mod forventning komme i hus, 
ville det være en økonomisk udfordring for klubben.

Myterne om det umulige skulle dog udfordres, så bestyrelsen gik 
i gang med projektet godt opmuntret af Carsten Sandbæk Kristen-
sen, indehaver af stålvirksomheden CSK, Thisted. CSK tilbød at ud-
føre de foreløbige skitsetegninger, som måtte anvendes til de mange 
ansøgninger for at få lov til at bygge på rangen. Samtidigt blev de 
bærende stålkonstruktioner projekteret, produceret og monteret 
som et sponsorat af CSK – i alt til en værdi af kr. 214.000 kr. Det gav 
blod på tanden.

Nu skulle der søges fondsmidler. En lille gruppe bestående af et 
par stykker fra bestyrelsen og Laurids Mortensen som hovedaktør 
gik i gang med at søge midler. Efter en del ansøgninger med negati-
ve og dermed nedslående svar, viste Nykredits Fond deres anerken-
delse af projektet ved generøst at bevilge 100.000 kr. Klubben havde 
oparbejdet en rimelig økonomi, så med de to fine sponsorater var 
der basis for at gå mere konkret til værks med udslagshuset. 

Nu manglede kun tilladelserne. Der skulle søges om tilladelse 
hos grundejeren – Naturstyrelsen – både lokalt og centralt. Thisted 
kommune skulle give tilladelse efter Landzoneloven, Frednings-
nævnet- ikke mindst- var en instans, vi frygtede lidt, og endelig 
skulle Miljøstyrelsen, som forvalter af Skovloven give tilladelse. Alle 
instanser var heldigvis positivt indstillet, og med tilladelser givet 
gennem en halvårlig periode i ovennævnte rækkefølge, var der basis 
for at søge om den egentlige byggetilladelse hos Thisted Kommu-

ne. P+P arkitekter sørgede for skitsetegningerne og ansøgningen til 
Thisted Kommune. Byggetilladelsen kom i hus, og endelig kunne 
planerne begynde at blive til virkelighed.

Opførelsen af huset blev forestået af hovedentreprenør Hedehu-
sene A/S med underentreprenør Tingstrup Murerforretning efter 
en tilbudsrunde. En 3D-tegning blev udfærdiget af Erik Madsen og 
sat på hjemmesiden. 

Ud over entreprenørerne er der i en klub også brug for frivillige. 
Klubbens projektleder har været Tonny Jørgensen, som har ført til-
syn med opførelsen under hele processen. Der blev af frivillige ma-
let brædder, loftsbrædder og åse. En del blev malet i de varme loka-
ler hos CSK, andre i mere kølige lokaler hos Hedehusene i Sjørring. 

Som noget af det sidste satte klubbens dygtige, frivillige elektrike-
re lys op i huset. Nu kan der også trænes i vintermørket. 

Alt i alt er huset nu blevet en realitet – og en realitet, som ikke 
mange andre klubber kan måle sig med – en realitet, som kun kan 
opfordre til træning morgen, middag og aften – året rundt. 

Mon ikke klubbens samlede handicap-niveau vil kunne aflæses 
noget lavere om nogen tid?
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Fodboldskade kickstartede  
Steen Ottosens golfkarriere
Af Per Ottosen

For Steen Ottosen begyndte interessen for golf længe inden, han 
blev medlem af golfklubben.

Han fik som 14-årig et par brugte golfjern af min onkel, og gik 
og spillede lidt på Vendbjerg i Nors sammen med sin storebror og 
Troels Lodberg. På det tidspunkt blev han enig med sig selv om, at 
han ville være professionel golfspiller – og kom i 8. klasse i erhvervs-
praktik hos Søren Rolner, som var træner i Kaløvig Golfklub. 

Han plagede mig om at komme til at spille i golfklubben, men da 
han både spillede fodbold, håndbold og badminton, syntes vi som 
forældre, at det kunne være nok. Først da han fik en knæskade så 
fodbolden måtte opgives, fik han som 17-årig lov til at melde sig ind 
i golfklubben. Det var i 1997.

Træningen i golfklubben førte til mange ture fra Thisted til Ny-
strup med en aftale om, at han skulle ringe, når han skulle hentes. 
Der må vi rette en stor tak til klubbens medlemmer, for det var 
sjældent, at der ikke var nogen, der kørte ham hjem. Starten af hans 
karriere gik på den måde at han inden ferien, med to 9-hullers run-
der, spillede sig ned i handicap 36. Hvilket var vigtigt, fordi han ger-
ne ville spille golf i ferien og havde set, at man skulle spille i handi-
cap 36 for at kunne spille greenfee på mange baner. 

Vi endte så i Helsingør i ferien, hvor jeg kørte ham ud til golfba-
nen, hvor han mødte en ældre herre som havde medlemsnummer 
to i klubben. De aftalte en runde. Da jeg så senere skulle hente min 
søn, spurgte manden mig, hvor længe Steen havde spillet golf, og jeg 
måtte så fortælle, at han kun havde haft kortet i 14 dage. Det havde 
han svært ved at tro på, for han havde selv handicap 15, og Steen 
havde lige slået ham i slagspil, hvor Steen var 16 over par. Derefter 
gik det stærkt, og Steen spillede sig hurtigt ned i handicap. I 1998 – 
efter at have spillet i 15 måneder – blev han klubmester. Og i 1999 
startede han på golf college i Himmerlands golfklub, hvor han tog 

en 3-årig HH på Års Gymnasium. Steens spil udviklede sig hur-
tigt under de kyndige trænere i Himmerland, hvor han gik sammen 
med Lisa Holm Sørensen, og Peter Gregersen, som læste HF. 

Hans amatør-resultater:
Vinder af DM for mixed par i 2000 sammen med Kristin Erlends-
dottir fra Himmerland Golfklub.
Vinder af DM for mixed par i 2002 sammen med Karin Jürgensen 
fra Københavns Golfklub.
Vinder af DM for hold i 2005 med Vejle golfklub. 
Nr. 2 ved DM i slagspil i 2003 efter tæt kamp med Jeppe Huldahl.
Mest vindende danske amatør i 2003 med tre sejre i ranglisteturne-
ringer. 

Steens resultater som professionel:
Vandt tre turneringer på den professionelle danske golftur i 2006 og 
2007. Spillede i 2009 på den Tyske EPD-tour, som i 2008 var blevet 
vundet af Martin Kaymer. Også her blev det til tre sejre og en samlet 
2. plads, som gav en kategori med begrænset adgang til Challenge 
touren i 2010. En af hans sejre på EPD-touren var meget bemærkel-
sesværdig, hvor han inden de sidste ti huller var seks slag fra første-
pladsen, men spillede de sidste 10 huller 10 under par med en bo-
gey, et par, syv birdier og to eagler. 2010 blev en begrænset succes, 
men han opnåede at spille med i tre mindre europæiske turneringer. 
Hvor han klarede cuttet til en turnering i Østrig, hvor han i anden 
runde havde næstbedste score af alle deltagere blandt andet foran 
Miguel Angel Jimenez og Grame McDowell, tredje runde startede 
han som nr. 16 men slog desværre en bold i vandet på første slag. 
Derefter gik det ikke så godt, så efter fjerde runde var han nr. 63.

Steen sluttede sin professionelle golfkarriere efter 2010 og spille-
de kun få runder om året, dog stadig på et pænt niveau, hvor han 
spiller de fleste runder omkring par.

Han er senere blevet gift, fik sit første barn i år 2012 og det andet 
i 2016. Han arbejder i dag på medicinalvarefabrikken Biogen i Hil-
lerød og bor i Nærum.

Jeg begyndte selv at spille golf i 1998, og opdagede hurtigt, at 
det ikke var mig, han havde talentet efter. Jeg fik mange dejlige år 
i golfklubben, inden jeg i 2017 måtte stoppe med en dårlig ryg. Jeg 
savner meget det sociale samvær i tirsdagsklubben, og kigger stadig 
hver tirsdag vejrudsigten.

Det eneste, jeg fortryder omkring Steens golf er, at jeg ikke lod 
ham starte tre år før, så han kunne have nået at spille nogle år som 
junior. 

Veteran - Herrer 

2007 Erik Gade
2008 Erik Gade
2010 Jørgen Knakkergaard
2011 Erik Gade
2012 Jørgen Knakkergaard
2013 Jørgen Knakkergaard
2014 Erik Larsen
2015 Jørgen Knakkergaard
2017 Hans Jørn Jensen
2018 Erik Larsen
2019 Michael Bager
2020 Keld Tølbøll

Veteran - Damer

2007 Inge Hartmeyer
2008 Ytha Christensen
2010 Inge Hartmeyer
2011 Karin Agesen
2012 Lone Knudsen
2013 Lone Knudsen
2014 Grethe Thomsen
2015 Lone Knudsen
2019 Jette Pedersen
2020 Jette Pedersen

KLUB
MESTRENE
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On the tee from Denmark:  
The Birkely Group

Torsdag den 26. august 1993, St. Andrews.
Kl. 09.04 Fra højttaleren lød det: 
On the tee from Denmark: The Birkely Group.
Runden på den 100 år gamle St. Andrews New Cource var et af de ab-
solutte højdepunkter på en helt uforglemmelig golfrejse til Skotland i 
1993. Her er Bo Birkelys personlige skildring.

-----------

Da jeg havde spillet golf i nogle år, fik jeg en drøm om at prøve at 
spille golf i Skotland. På det tidspunkt i begyndelse af 90’erne var det 
ikke almindeligt, at der blev arrangeret golfrejser, så jeg måtte selv 
i gang med at forsøge at arrangere en sådan tur. Færgen Winston 
Churchill sejlede Esbjerg – Newcastle, så det blev undersøgt. DFDS 
tilbød transport af 16 personer + bus + ophold m/morgenmad på et 
billigt Guesthouse. Jeg skulle så arrangere resten.

Jeg indrykkede en annonce i klubbladet (april 1993), og på det 
tidspunkt fik alle bladet samme dag; kl. 19 var de 16 pladser (mænd) 
besat.

Jeg fik så travlt med at få lejet en førerløs bus, finde banerne og 
booke tiderne. Da det var før internettets udbredelse, foregik det 
med breve til 10 passende klubber om tilbud på 2 x 18 huller samt 
lidt frokost. Klubberne blev efter møje og besvær fundet og udvalgt 
blandt banerne beskrevet i »The Good Golf Course Guide« af Peter 
Alliss samt et par andre bøger om golfbaner i Skotland; bøgerne var 
bestilt i en engelsk boghandel og leveret af postbuddet. 

Efter et par uger kom de første svar, og derefter gik det slag i slag. 
Et passende antal telefonsamtaler til Skotland, og kort tid efter var 
programmet på plads.

Gammel bus og billig chauffør
En 35 personers Mercedes bus af ældre model blev bestilt i Ham-
mershøj, og en billig chauffør skaffede Christian Højland. Fyren hed 
Åge, var pensioneret taxavognmand og absolut ukendt med kørsel 
i venstre side. 

På alle måder tegnede det til at blive en spændende tur.
Lørdag d. 21. august 1993 kl. 12 var bilen pakket med tasker og 

golfudstyr. Det kneb med pladsen, men efter demontering af et 
par dobbeltsædet var alt ok. Gudrun Nordtorp bød på et sæt (øl + 
dram) på Harmonien, og hun gav os hver en dannebrogsnål (til re-
versen) med formaning om at være gode repræsentanter for Nord-
vestjysk Golfklub. Det lovede vi, men ingen er forpligtet ud over de 
evner, man er udstyret med. Klubhuset i Nystrup summede af rygter 
om, at 16 fremtrædende mandlige medlemmer skulle på druktur til 
Skotland; det kom på ingen måde til at holde stik.

Turen til Esbjerg tog længere tid end beregnet; bussen ville nødig 
køre hurtigere end 60-70 km/t, men vi nåede færgen, hvor vi blev 
indlogeret i 2-4 pers. kahytter lige op ad maskinrummet.

Søndag kl. 15 efter 150 km i bussen ankom vi til The Heidl Guest 
House i Perth lidt sydvest for Dundee. 

Vi kunne lige nøjagtig være på »hotellet« ved, at værelserne blev 
indrettet med 2 til 4 senge. Da vi efter aftensmåltidet og en enkelt 
pint gik til køjs, kunne selv Peters snorken ikke holde os vågne.

36 huller på Monifieth
Mandag kørte vi til Letham Grange, hvor vi spillede 2 x 18 huller 
med en let frokost i pausen. Tirsdag spillede vi 36 huller på Moni-
fieth (kvalifikationsbane til The Open). For de fleste var det første 
gang vi stiftede bekendtskab med en linksbane. (De fleste lærte se-
nere i deres golfkarriere at sætte pris på denne type golf).

Onsdag skulle vi på udflugt i højlandet mod nord. I byen Bra-
emar – 15 km vest for det engelske kongehus’ sommerresidens, 
Balmorel – spillede vi en runde på Skotlands højst beliggende 18 
hullers bane med en fantastisk udsigt. Efter let frokost besøgte vi et 
whiskydestilleri, hvor vi godkendte stedets produkter. I højt humør 
gik det sydover mod Perth.

Slut med det gode humør – motorstop
Det gode humør fik en brat afslutning. Efter at have krydset Cairn-
well Pass 670 m.o.h. gik det nedad. Åge bremsede det bedste, han 
havde lært med motoren, og det var mere end den gamle Merce-
des-motor syntes om; den brød sammen ved aftenstide i et øde 
landskab med udsigt til overnatning i det fri. Mobiltelefoner fand-
tes ikke, så vi rullede forsigtigt nedad med glødende bremser. Efter 
nogen tid dukkede et hotel op ud til vejen, og der parkerede vi. På 
parkeringspladsen stod en turistbus fra Manchester, som, viste det 
sig, havde gæster med til overnatning på hotellet. Jeg overtalte den-
ne chauffør til at køre os til Perth for en passende betaling – abso-
lut ikke ublu.

Jeg (vi) havde stadig to problemer: kørsel de næste dage og hvad 
med bussen? Hotelchefen hjalp med at skaffe en bus med chauffør 
resten af turen, og jeg lånte en telefon og ringede til Hammershøj, 
som desværre ikke kunne hjælpe. Jeg aftalte med et værksted i Dun-
dee at hente bussen til nærmere undersøgelse.

Tilberedte selv morgenmaden
Næste opgave: Dagen efter havde vi starttid kl. 09.04 på St. Andrews 
New Course (1896), og det krævede morgenmad kl. 06.00. Så tidligt 
stod værtsparret aldrig op, så det var umuligt. Hvis vi ville, kunne 
vi selv tilberede morgenmaden, og så ville de rydde op efter os. Vi 
fik et storartet morgenmåltid med bacon, æg, pølser, blodpølse, ost,  
toast, kaffe og andre nødvendigheder.

Kl. 07.00 ankom en temmelig gammel bus med blomstrede gar-
diner og en hyggelig chauffør, som betjente os til alles tilfredshed. 
Om lørdagen blev vi afleveret ved færgen i Newcastle. 

36 huller i Pitlochry
Torsdagens runde i St. Andrews samt slentretur rundt i byen var 
en stor oplevelse. Fredag sluttede vi golfugen af med 36 huller i Pit- 
lochry; en gammel, spændende bane i kuperet terræn. Den kan ab-
solut anbefales.

Efter otte runder golf på fem dage – og 40 timer på færgen – 
vendte 16 trætte og oplevelsesmætte mænd hjem til Thy efter en tur, 
de aldrig glemmer.

PS: Jeg fik den strandede bus slæbt til færgen i Newcastle, hvor 
den blev bugseret ombord. Jeg så den aldrig mere. Det var sidste 
gang, jeg arrangerede golftur med bus uden chauffør...

Bo Birkelys erindringer fra en begivenhedsrig golfrejse til Skotland i august 1993
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Personalet
Som arbejdsplads har golfklubben også forandret 
sig meget siden begyndelsen, hvor der var ansat 
en greenkeeper om sommeren. I dag beskæftiger 
klubben syv personer.

Vi er heldige at have et meget dygtigt og enga-
geret personale. Det er unægteligt nemmere for 
en bestyrelse at drive klubben, når medarbejderne 
sætter en ære i, at forholdene på banen og klubhu-
set skal opleves som optimale for medlemmer og 
gæster. Specielt ved det seneste års ekstraordinært 
store udfordringer som corona-pandemi og klub-
husbrand, mærkes betydningen af en dedikeret 
medarbejderstab.

Birgitte Jensen 

Klubbens sekretær, som 
gennem mere end 10 år har 
sørget for, at kassen stem-
mer. Derudover er hun 
klubbens ansigt og stemme 
udadtil. Store og små pro-
blemer løser hun venligt, 
men bestemt – til stor til-
fredsstillelse for bestyrelse, 
medlemmer og gæster.

Kristian Jensen

Klubbens PRO siden 2016. 
Evner at undervise med stor 
tålmodighed, hvad enten det 
er nybegyndere eller rutine-
rede spillere.

Flemming Lund

Servicemedarbejder, med primært an-
svar for klubhus og området derom-
kring. Herunder at modtage og servicere 
gæster og medlemmer. Ansat 2018.

Derudover er Flemming forpagter af 
Golfshoppen, som han driver for egen 
regning. Til denne del har han tilknyttet 
sin partner, Heidi Bjerggaard, hvilket 
både klubben og dets medlemmer er 
rigtig glade for. 

Klaus Kappel

Chefgreenkeeper, ansat 
2006. Besidder en meget høj 
faglighed, som er kombine-
ret med gode lederegenska-
ber og økonomisk overblik. 
Dette kommer naturligvis 
klubben til gavn, men giver 
også Klaus en stor anerken-
delse. Derfor ser vi ofte be-
søg af kolleger, som prøver 
at lære lidt af mesteren.

Robin Emil Bakke

Uddannet som »voksen-
lærling« i klubben. Vi-
ste sig i læretiden at have 
mange nyttige egenska-
ber, som klubben efter-
følgende har haft glæde 
af. Ansat 2013.

Jan Kryger Larsen

Udover arbejdet som gre-
enkeeper leder Jan, med 
stor kyndighed, klubbens 
værksted. Her foretages 
service og vedligeholdelse 
af den kostbare maskin-
park. Ansat 2009.

Mads Skårup

Greenkeeper og ud-
dannet i klubben. Ud-
viser som kollegerne 
stor faglig dygtighed. 
Ansat 2010.
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En nemmere adgang til golfbanen
Af Michael Bager, bestyrelsesmedlem

Golfbox er det administrative system som anvendes i alle danske 
golfklubber og en hel del udenlandske. Systemet er fuldt internetba-
seret, og klubben har som sådan ikke en supercomputer med pro-
grammet installeret på. Programmet kan køre på alle devices, blot 
der er en nogenlunde hurtig internetforbindelse 

Systemet er udviklet af et par golfspillere fra det midtjyske med 
flair for IT i slutningen af 90’erne. Vi fik systemet i Nordvestjysk 
Golfklub i 2005. Siden er det brugt mere og mere – og flere moduler 
er købt til. I dag har vi megen glæde af systemet. 

Den umiddelbart største revolution var den dag, hvor systemet 
smed »boldrenden« på porten. Fra den ene dag til den anden skulle 
man nu reservere tid via internettet gennem Golfbox. Det var en 
kæmpe forletning for de fleste, men adskillige havde også svært ved 
at vænne sig til systemet – og måtte have børnebørnene til at reser-
vere tiderne. Den helt store fordel var selvsagt, at man undgik den 
irriterende ventetid, der tit var i primetime i weekenderne. Man har 
hørt folk berette om 1½ til 2 timers ventetid. En anden fordel er 
også, at nu kan man se, hvem der er ude at spille, og om der er plads 
til at komme med ud sammen med andre. Systemet bruges også til 
den overordnede administration af kontingentindbetalinger, green-
feeindtægter, udlejninger af biler og scootere. 

Handicaps reguleres også gennem dette system. Man kan enten 
selv indtaste sin score for en runde, eller den bliver overført, hvis 
man f.eks. har deltaget i en turnering. Måden handicappet hånd-
teres på har været under forvandling de seneste par år, og den ny-
este ændring pr. 1. januar 2021 er også indbygget nu. Så selv om 
man måske har lidt svært ved at gennemskue systemet, så vær rolig. 
Golfbox har styr på tingene. Indtast din score som sædvanlig, og 
Golfbox udregner straks dit nye handicap.

Turneringsmodulet er også en kæmpegevinst for alle klubber. 
Det kan bruges i større eller mindre grad. Hovedtanken er, at man 
melder sig til den enkelte turnering via Golfbox, og en administra-

tor udfærdiger startlisten, udskriver scorekort og sender en besked 
til spillerne om starttid, starthul og medspillere. Efter – eller endda 
under spillet – indtastes scoren i Golfbox og resultatlister kan ud-
skrives meget hurtigt, efter at sidste hold er kommet ind. En kæmpe 
forletning for alle processerne omkring en turnering. Menneskelige 
fejl kan systemet dog ikke tage højde for.

Booking af træneren er også en mulighed i systemet. Her kan 
man se, om der er en ledig tid hos træneren – og så booke den.

Hvert enkelt medlem har sin egen personlige side beskyttet af 
brugernavn og kode, hvor alt foregår: tidsbestilling, booking af tid 
ved træneren, scoreindtastning, tilmelding til turnering o.s.v. Man 
kan f.eks også gå ind og se samtlige ens indtastede runder fra 2006 
og til i dag i scorearkivet.

Golfbox har udviklet sig meget gennem årene og forsøger hele 
tiden at være på forkant med udviklingen, og det er jeg sikker på, at 
systemet også vil være fremover. Til slut vil jeg bare nævne, at Golf-
box har markedets bedste support. Der er åbent fra 8 til 21, og kan 
de ikke give svaret straks, kommer det senest dagen efter på en mail.

Sponsor i Nordvestjysk Golfklub
Af Svend Hagelskjær, formand for sponsorudvalget

Rigtig mange idrætsforeninger og -klubber i Danmark har stor gavn 
af sponsorernes bidrag til klubøkonomien. Således da også i Nord-
vestjysk Golfklub. Det økonomiske grundlag i en klub som vores be-
står grundlæggende af tre ting: 
1.  Medlemmer – kontingentet fra vores medlemmer er den allervig-

tigste indtægt.
2.  Greenfee – et stadigt større bidrag til klubøkonomien findes i de 

mange gæster, som besøger vores klub og spiller på vores fanta-
stiske bane.

3.  Sponsorer – klubbens sponsorer bidrager hvert år til klubbens 
økonomi, og det er derfor væsentligt at værne om disse og sikre 
den fortsatte interesse i klubben.

Dette indlæg i jubilæumsbogen handler om sponsorerne og deres 
betydning for klubben – og klubbens betydning for sponsorerne.

Som sponsor bidrager man til klubbens drift, og det er bestemt 
ikke uvæsentlige bidrag, vi taler om.

Gensidig interesse
For Nordvestjysk Golfklub er det imidlertid vigtigt, at vi ikke be-
tragter sponsorater som gaver. Vi har produkter, som kan gavne 
vore sponsorer og dermed gøre det attraktivt at være med omkring 
golfklubben. Vi arbejder derfor for at aktivere firmaernes sponso-
rater.

Det oplagte er selvfølgelig, at man som sponsor oplever et direk-
te salg til klubben eller til klubbens medlemmer. Vi har et meget 
fast princip; Vi handler udelukkende med klubbens sponsorer, hvis 

det overhovedet er muligt. Men synligheden i klubben er for mange 
sponsorer også vigtigt, da salg til klubbens medlemmer jo også er i 
spil. Med næsten 900 medlemmer udgør de selvfølgelig et kundepo-
tentiale, som ikke er helt uvæsentligt. Desuden er der blandt med-
lemmerne mange virksomhedsejere, så Business to Business salg er 
bestemt også i spil for mange af vore sponsorer.

Events
Der er naturligvis også mulighed for at arrangere forskellige events i 
klubben, som kan være kundepleje eller firma-arrangementer.

Flere firmaer er da også meget bevidste om, at medarbejderne 
har brug for fritidsinteresser. Her er et medlemskab af en golfklub 
bestemt et godt tilbud til mange medarbejdere, ikke mindst i rekrut-
terings-øjemed. Det giver mulighed for at skabe sociale relationer 
– og netværk for både nye og gamle medarbejdere.

I Nordvestjysk Golfklub oplever vi også, at mange medlemmer, 
måske især virksomhedsindehavere, er meget optagede af brandin-
gen af Thy. Her har vi et fælles referenceområde og en fælles interes-
se i at brande Thy og Nordvestjylland på allerbedste vis. Det gavner 
både tilflytning og turisme.

Vores sponsorer giver ofte udtryk for at være optagede af den 
lokale udvikling, og som den største idrætsforening i området vil vi 
gerne bidrage bedst muligt til en positiv udvikling af og i Thy.

Tak til alle tiders og fremtidens sponsorer. 

Sammen er vi stærke.
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Hovedsponsor  
holder fast i  
Nordvestjysk  
Golfklub
Af Svend Hagelskjær, formand for sponsorudvalget

Sparekassen Thy har gennem årtier været sponsor for Nordvestjysk 
Golfklub og i en meget stor del af klubbens historie, har samarbejdet 
været båret af et hovedsponsorat.

Som hovedsponsor har Sparekassen Thy været klubbens sam-
arbejdspartner, ikke bare som sponsor, men også som klubbens 
bankforbindelse og Sparekassen Thy har derfor været med omkring 
bordet ved mange beslutninger af stor betydning for klubbens ud-
vikling og drift.

Det er meget naturligt for Nordvestjysk Golfklub at holde fast i 
det gode samarbejde med firmaer, der har en stærk lokal forank-
ring. Det er et prædikat, der passer perfekt på Sparekassen Thy. Spa-
rekassen Thy står som en stærk samarbejdspartner for rigtig mange 
firmaer, såvel som privatpersoner og er dermed en aktiv medspil-
ler i områdets økonomiske udvikling og brandingen af Thy som et 
spændende område for både turister og aktører fra resten af Dan-
mark og Europa. Vi er stolte af samarbejdet med områdets domine-
rende pengeinstitut.

Michael Axelsen, der er afdelingsdirektør i Sparekassen Thy og 
ivrig golfspiller fortæller: »Nordvestjysk Golfklub er en perle af en 
golfklub. Fantastisk beliggenhed, hvor de store vidder giver naturop-
levelser i særklasse. Det er ret unikt, at man kan kombinere golfspillet 
med naturoplevelser i den kaliber. Vi er glade for, at vi i Sparekassen 
Thy kan være en fast sponsor, så vi sikrer et godt fællesskab omkring 
golfen for spillere i alle aldre.« 

SAMMEN HAR 
VI HOLDT 

GOLFFLAGET 
HØJT!

Stort tillykke med jubilæet 
og tak for et 

fantastisk samarbejde. 

www.sparthy.dk

Stolt sponsor for 

Skoletjenesten

Vi samarbejder med skolerne på to fronter. Siden 2015 har 

Thisted Kommune haft en ordning, som de kalder Idræts-

SFO. Det betyder, at idrætsforeningerne kan byde ind med 

aktiviteter til børn fra 0.-3. klasse. Det er typisk et 12 ugers 

forløb på skolen. Vi har været på mange skoler rundt i 

kommunen. Det selvfølgelig noget andet at spille golf på 

en fodboldbane, men vi har haft mange gode timer med 

børnene, og mange har gjort fine fremskridt i perioden.

Tre dage før børnene begynder i skole efter sommerfe-

rien, laver vi en anden skoleaktivitet, nemlig Sommerfe-

riegolf. Her har vi typisk 15-20 skoleelever tre formidda-

ge, hvor vi laver forskellige golfaktiviteter ude i klubben. 

Fælles for de to tiltag er, at vi får sået nogle frø, hvor nogle 

spirer med det samme, mens andre godt kan være længe 

undervejs. Cirka halvdelen af vore medlemmer i junior-

afdelingen er kommet via Idræts-SFO eller Sommer- 

feriegolf. 
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t: 2138 4070 · e: karin@tildegrafisk.dk

Grafisk design . trykt og online ...

til din historie

ɞ Jubilæumsskrifter

ɞ Virksomhedsportrætter

ɞ Pressemeddelelser

ɞ Journalistik

ɞ SoMe-tekster

ɞ Foto

ɞ Video

ɞ Storytelling

Lone Lærke
Tlf. 40 38 22 08

lone@holm-laerke.dk

www.holm-laerke.dk

Hole in one
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