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NVG-Nyt december 2021 
Nyhedsbrev - medlemsinformation  

 
 
Der er fuld fart på i Nordvestjysk Golfklub. 2021 har ikke været en und-
tagelse. En lidt uventet situation opstod efter årets generalforsamling, 
hvor det blev nødvendigt at finde en ny formand. Det er store sko, der 
skal udfyldes og jeg vil gerne takke Svend Eriksen for mange års stærkt 
lederskab af Nordvestjysk Golfklub. Da jeg blev spurgt, om jeg ville på-
tage mig hvervet, var jeg ikke i tvivl om, at det ville blive en både stor og 
spændende opgave, som jeg ikke kunne sig nej til. Det er også en op-
gave, som jeg forholder mig ydmygt til. Sikken et ansvar! Men heldigvis 
er der fantastiske medarbejdere til at klare de daglige opgaver og dyg-
tige bestyrelsesmedlemmer, der hver især håndterer deres opgaver med både flid og kløgt. Og så 

er der jo også masser af medlemmer, der leverer frivilligt arbejde og sørger for, at klubben fungerer. Jeg vil gerne 
takke jer alle for de opgaver, I hver især løfter til fælles bedste. 
 
Det var også i år, vi kunne fejre 50-års jubilæum.  
En meget fin jubilæumsbog blev samlet, så vi kan nyde de mange fortællinger om klubbens første spændende år. Det 
er vigtig dokumentation til fremtiden. Husk at bogen ligger tilgængelig og gratis i Mulliganhuset. Et par dage med 
jubilæumsmatch og aktiviteter, afsluttende med et brag af en fest markerede på fineste vis den runde fødselsdag. 
2021 går på hæld og vi aner et 2022 forude, som forhåbentlig bliver mere coronafrit, som året forløber og det kom-
mende klubhus så småt kan begynde at tage form. For nu er der endelig lidt skred i processen. Som man har kunnet 
læse på hjemmesiden, har vi nu fået lov til at placere klubhuset, dér hvor greenkeeperne bor. Det vil give en ba-
nenær placering, så klubhuset kan blive en integreret del af banen og faciliteterne. Det betyder naturligvis, at green-
keeperne skal flytte. Det gamle savværk på Nystrupvej nr. 17 vil blive hjemsted for denne vigtige funktion. 
Vi har altså fået en enestående mulighed for at skabe et nyt klubhus, som kan formes lige præcis, som vi finder det 
bedst. For at vi får det allerbedste resultat, vil vi gerne inddrage alle de medlemmer, der måtte have lyst til at tage 
del i det.  
Men først skal vi sammen definere, hvordan vores fantastiske golfklub skal udvikle sig de kommende år – klubhuset 
er en del af dette, men også kun en del. Så det første skridt er at få lavet en fælles vision. En vision, der skal være 
den røde tråd i arbejdet med klubbens udvikling de kommende mange år. På samme måde som banens masterplan, 
kan denne vision forhåbentlig bibringe gennemskuelighed og genkendelighed i de dispositioner, der bliver truffet 
undervejs. 
Vi vil derfor gerne invitere alle medlemmer til nogle medlemsmøder, så vi får det stærkest mulige afsæt. 

 Onsdag den 19. januar kl. 19.00 på EUC Nordvest – VISIONSMØDE 

 Tirsdag den 8. februar kl. 19.00 på NetIP – WORKSHOP OM KLUBHUS 

 Tirsdag den 1. marts kl. 19.00 på EUC Nordvest – GENERALFORSAMLING 

Der er tilmelding på Golfbox til alle møder. Dagsorden og nærmere program for de enkelte møder bliver tilgængelige 
ca. 10 dage før det pågældende arrangement. 
Vi glæder os til at se rigtigt mange til disse fantastisk vigtige møder, som vil være centrale i udviklingen af vores klub. 
På bestyrelsens vegne, 
 
Svend Hagelskjær, formand. 
 
Husudvalget. 
Allerførst vil vi gerne takke Thora Nielsen, Jeppe Kloster og Ernst Kristiansen for deres store indsats i husudvalget. 
Jeppe og Ernst besluttede i år at forlade udvalget i en alder af godt 80 år, efter i mange år mere end 10 mindst, at 
have ydet en fantastisk indsat i udvalget. De har både brugt mange timer på at vedligeholde det gamle klubhus og 
brugt energi på at komme med gode og kvalificerede råd. Thora har i mindst lige så mange år også været et skattet 
medlem af udvalget og har med sin store indsigt i specielt køkkenet og dets anvendelse af de forskellige K-i-K’er både 
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rådgivet og selv brugt mange timer på rengøring og vedligeholdelse af køkkenet og af klubhuset i det hele taget.  En 
STOR tak til alle tre. 
Udvalgets arbejdsopgaver er ikke helt, som de tidligere har været, efter at klubhuset brændte ned. Lige nu har det 
gået mere på et nyt klubhus og i samarbejde med bestyrelsen og medarbejdere at finde en god placering at bygge 
på. Det er gjort og en tilladelse fra Naturstyrelsen er i hus. Så langt så godt. Nu står tilbage at forhandle en ny leje-
kontrakt med Naturstyrelsen både for Nystrupvej 19 og Nystrupvej 17. Når den er i hus og kontrakten underskrevet, 
skal der søges dispensationer hos Miljøstyrelsen, som forvalter skovloven, som er en lov, der gælder for al fredsskov i 
Danmark. Hele golfbanen ligger i fredsskovområde. Sidste station inden NVG kan begynde et byggeri er Thisted Kom-
mune, som skal godkende vores planer på baggrund af alle de indhentede tilladelser og afslutte med at give sin byg-
getilladelse.   Sideløbende med denne proces samarbejdes der med P+P Arkitekter om det nye klubhus. En endelig 
kontrakt er ikke underskrevet endnu med P+P Arkitekter. Der skal naturligvis forhandles lige som med  både Natur-
styrelsen og Miljøstyrelsen. 
 
 
Begynderudvalget 
Begynderudvalget har i 2021 haft et forrygende år med hele 6 begynderforløb med i alt 101 personer, som har gen-
nemført og bestået prøverne. Heraf er en stor del meldt ind i klubben. Vi har nydt de mange timer sammen med be-
gynderholdene, men kunne ikke have gjort det uden hjælp fra mentorer m.fl. Vi håber, at alle er kommet godt i gang 
og husk! - man kan godt spille golf om vinteren.  
Begynderudvalget ønsker alle nybegyndere en glædelig jul og et godt nytår, og vi håber, at I får mange gode timer på 
golfbanen. Vi vil gerne se jer sammen med nogle nye golfere til forårets ”Åben Golfbane” den 20. og 27. marts. For-
årets første kursus begynder mandag d. 28. marts. De første tilmeldinger er allerede tikket ind 
De forskellige turneringer – kaninturnering – optimistturnering – torsdagsmatch samt 30+ turnering i begynderudval-
get har været afviklet med mange deltagere. 30+ turneringerne har været afviklet i samarbejde med Morsø GK.  
 
Turneringsudvalget 
Årets klubturneringer kom igen i år under pres af coronaen. Den først afviklede turnering blev Flagturneringen den 6. 
juni, som i henhold til traditionen blev afviklet som løbende turnering. 
Efterfølgende måtte vi erkende, at vi havde brug for mere plads til alle deltagere, når vi skulle i gang med turnerin-
gerne med gunstart. Der blev derfor indkøbt og opsat et telt på terrassen mellem Mulliganhuset og greenkeepergår-
den. Teltet har igennem hele sæsonen vist sig at være en rigtig god investering! 
Vi har haft en god tilslutning til vores turneringer i forhold til, at vi har været nødsaget til at have et loft på 81 delta-
gere. Det har vist sig, at Mulliganhuset og teltet med den rigtige logistik, fungerer fint i forhold til bespisning af samt-
lige deltagere i turneringerne. Vi havde i år valgt at fastholde morgenmaden ved stort set samtlige turneringer, hvil-
ket vi oplevede, blev meget positivt modtaget af alle. 
Turneringerne har alle været rigtig fine og vi er meget taknemmelige for de aktive sponsorer, der deltog ved flere af 
turneringerne. 
I år fik vi igen gang i Pink Cup med rigtig fin tilslutning afviklet i et fantastisk fint vejr. 
Shoppens match blev i år desværre afbrudt af tordenvejr, men det afholdt dog ikke deltagerne fra at hygge sig. 
Klubbens 50-års jubilæum blev rykket fra den oprindelige dato 19. april frem til september, hvor vi fredag den 10.09 
havde sponsormatch samt reception med godt 50 deltagere mest sponsorer og repræsentanter fra naboklubberne 
Jubilæumsturneringen blev afviklet den 11.09 som en parturnering. Turneringen afsluttedes med tapas og vin, hvor-
imod vinderne først blev offentligt gjort til jubilæumsfesten samme aften på Hotel Hanstholm. 
Klubmesterskaberne blev i år afholdt efter samme koncept som sidste år med få justeringer. Tilslutningen kunne igen 
i år have været bedre. 
 
Baneudvalget 
 Det blev et koldt, sent og tørt forår, derfor var der dårlige vækstbetingelser i begyndelsen af sæsonen. 
Den nyanlagte green S1 havde derfor svære betingelser, det blev forværret af nogle krondyr, der kæmpede om det 
nye revir. Hen over sommeren er den dog taget i brug. 
I september blev green på N8 omlagt, der var vi begunstiget af optimale vejrforhold og det nysåede græs fik en rigtig 
god start, og vi glæder os til at tage greenen i bruge hen over forsommeren/sommeren alt efter forholdene. Der blev 
også lavet 2 bunkere på N3 og de er allerede integreret flot i banen. 
Der er afholdt arbejdsdage både forår og efterår, tak til alle der har bidraget der, det er en stor hjælp, og det bliver 
virkeligt synligt, hvad der udføres. 
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Trods dårlige betingelser i foråret blev banen alligevel rigtig god i løbet af sæsonen og vi har haft mange greenfee-
spillere ligesom vores egne medlemmer har brugt banen flittigt.  
Vi forsøger at holde "vinterspillet" så normalt som muligt, så længe som muligt. Det er vigtigt, at alle bidrager med at 
rette nedslagsmærker, lægge tørv på plads, tue op og skåne de bløde områder. 
 
Driving range / træningsområder 
2021 var året, hvor NVG kunne tage vores nye fantastiske udslagshus i brug. Bygningen har allerede vist sig at være 
et stort aktiv og der er ingen tvivl om, at alle medlemmer fremadrettet vil have stor glæde af at kunne træne under 
tag. Nye bolde og boldautomat har fuldendt resultatet. En kæmpe tak til de mange frivillige der sammen med hånd-
værkere har bidraget til det flotte resultat godt støttet af de mange sponsorer. Arbejdet blev tilendebragt i løbet af 
foråret og huset kunne indvies d. 11. juni. Så er vi igen i front. Ikke mange klubber her i landet har et udslagshus af 
den kvalitet 
Det beløb på godt 30.000, som blev givet til vores velgørende forening, gav os en momskompensation på 227.000 
mere end dobbelt så meget som sidste år. Det resultat er så godt, at vi selvfølgelig søger igen til næste år. Er der 
flere, der ønsker at bidrage hertil, kan man stadigt give sit bidrag på 200,-kr. TAK. Henvendelse til kontoret 
 
Boldopsamlingen har i 2021 været lagt i frivillige hænder og der skal også lyde en stor tak til alle, der har bidraget på 
denne front. Bestyrelsen har arbejdet med forskellige løsninger for dette arbejde i de kommende år og der er truffet 
beslutning om at indkøbe en robotopsamler, som vil blive installeret i det nye år og vil være klar til brug, når sæso-
nen for alvor går løs. 
I 2022 vil der også blive etableret nyt område med hybridmåtte for kølle- / driver træning  lige ved siden af udslags-
huset. På indspilsbanen vil den nuværende bunker blive udvidet og par-3 banen ved siden af driving rangen vil udvi-
des med 2 nye huller. Så der vil blive skabt endnu bedre muligheder for træning og derved forbedring ens golfspil. 
 
Sponsorudvalget 
NVG oplever en rigtig flot opbakning fra vores sponsorer og indtægterne på denne front er steget markant i 2021. 
Det skyldes ikke mindst en fantastisk og ihærdig indsats af Anders, Poul, Erik og Svend fra udvalget som udgør "sæl-
ger-gruppen". En stor tak til dem 
En lang række nye sponsorer er kommet til - ikke mindst takket være etableringen af udslagshuset, som har givet en 
række muligheder for salg af sponsorskilte - men også andre nye sponsorvarer har bidraget til det flotte resultat. 
Udvalget arbejder fortsat på at finde nye sponsorer og nye mulige sponsorater. Det kunne jo eksempelvis også være 
"sjovt" at finde en navnesponsor til vores syd-sløjfe. Man er altid velkommen til at kontakte udvalget, hvis man har 
gode ideer/ emner til nye sponsorater. 
 
Der skal også herfra lyde en tak til alle jer, der har hjulpet med stort og småt i klubben i årets løb. Uden de mange 
frivilliges uegennyttige indsats kunne vi ikke eksistere. Specielt i år har mange hjulpet med udslagshuset og Mulligan-
huset Der ud over nævner jeg i flæng boldopsamlere, baneservice, udvalgsmedlemmer, SFO-instruktører, mentorer, 
klubbestyrelserne i Klubber-i-Klubben, hjemmesideredaktøren, facebookredaktøren og mange flere. 
 
Julehilsen fra juniorafdelingen.  
2021 har været et godt år, med mange nye ansigter. Vi er nu omkring 35 spillere, der kommer fast til træningen, for-
delt på tirsdage og onsdage. Vi er en af de få juniorafdelinger i området, der stadig oplever et stigende medlemstal. 
2021 var også året, hvor vi fik en ungdomslandsholdsspiller Victoria Kristensen, det er vi meget stolte af. Victoria Kri-
stensen vandt endda sølv til danmarksmesterskaberne og sølv til årgangsmesterskaberne.  
I gennem 2021 har NVG været flot repræsenteret til D-tour turneringerne, hvor vi har hentet mange præmier 
hjem. De bedste spillere fra D-tour distrikt 1 gik videre til Mini, Maxi og Super Cup, hvor vi i år deltog med hele 7 juni-
orer. NVG vendte hjem med 4 guld - og 3 bronzemedaljer. Vi har mange nye talenter på vej.  
Trods Corona er det lykkedes at have hyggelige lokale ranglistearrangementer og en fantastisk golfsommerlejr. Vi er 
meget glade for den store forældreopbakning, vi har i vores klub.   
I år har vi især nydt godt af det fantastiske samarbejde, vi har med Golf Shoppen. Hvor vi blandt andet, fik afholdt 
det store Cold Hawaii Golfevent.  
1000 tak til vores træner Kristian, der har haft ekstra travlt grundet stigende medlemstal.  
Til slut en tak til alle medlemmerne i NVG for tålmodighed og forståelse, når I møder vores juniorer på banen.  
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Shoppen 
 
Tusinde tak for et år med jeres opbakning i shoppen. 
På trods af midlertidige lokaler, har vi haft et dejligt år i jeres selskab. Vi takker alle for de hyggelige stunder og sam-
menkomster, der har været i årets løb her i klubhuset. 
En stor tak til Klubber i Klubben for den store opbakning med køb af præmier og gavekort. 
Ligeledes takker vi de mange erhvervsdrivende for køb af logo bolde, firmagaver mm. 
Glædelig jul samt godt nytår til jer alle 
 
Kærlig hilsen Flemming og Heidi 
Golfshoppen NVG 
 
 
 
Julehilsen fra træneren  
Kære alle 
Så er sæsonen gået på hæld, og vi nærmer os jul og nytår. Jeg vil her benytte lejligheden til at sige tak for en god sæ-
son 2021. Det har været en travl sæson for mig med undervisning, især pga. de mange nybegyndere, der er startet. 
Jeg gerne vil sige tak til jer alle for at have taget så godt imod dem.  
2021 har også været året for mig, hvor samarbejdet med Morsø er ophørt. Det har været tre spændende og hektiske 
sæsoner med to klubber. Nu ser jeg frem til at kunne koncentrere mig om NVG igen, og kunne lave nogle af de tiltag, 
som jeg har villet i lang tid. I hører nærmere om dette i det nye år.  
Jeg vil ønske jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Tak for jeres tilslutning til træningen i år, ser frem til at 
hjælpe jer videre med golfspillet næste år.  
Mange jule - og golfhilsner  
Kristian 
 
SFO-golfen har kørt et lidt stille år. Vi har derimod haft besøg af flere skoler Det har været Østre Skole 1 besøg, Sjør-
ring Skole 2 besøg og Trombakken 5 besøg. Der deltog 20 unge mennesker i vores sommerferiegolf. Nytter det noget 
med indsatsen i skolerne? Det korte svar er JA. I år er der flere børn, der har meldt sig ind efter de har deltaget i 
nogle af vores aktiviteter og mindst tre af forældrene har også erhvervet golfkørekortet i år 
 
Turneringsresultater: 
Årets resultater i Regionsgolf ABCD var af svingende karakter. Nogle af holdene klarede absolut ikke skærene, andre 
hold spillede sig frem til gode resultater i slutrunderne. 
A-holdet sluttede på en 3. plads á point med de to andre hold i gruppen, men desværre med en hulscore, der ikke 
rakte længere. 
B-holdet havde ikke større succes i sin gruppe og sluttede også på en sidste plads. 
C-holdet kunne gøre NVG mere ære. De vandt gruppespillet og var dermed videre til puljespillet. I puljespillet kom 
de så langt, at de i kvartfinalen måtte se sig besejret 6-5 af Åskov på Holstebro-banen. I puljespillet spilles altid på 
neutral bane.   
D-holdet var også i god form hen over sæsonen. De vandt gruppespillet og var dermed også videre til puljespillet, 
som er vind eller forsvind. De nåede også til kvartfinalen, hvor de blev slået af et velspillende Øland-hold 7-4 på ba-
nen i Jammerbugt. 
Uanset om NVG’s hold vinder eller taber, er det dejligt, at der er så mange medlemmer, der gerne vil spille med. 
Selvfølgelig er det sjovest, når man vinder, men nogen af os er også smukke i modvind. 
Det er snart tid til at melde sig til 2022-sæsonen. 
 
Veteraner og superveteraner 
I 2021 havde vi ingen hold i seniorrækken, vi havde 2 hold i veteranrækken, nemlig Veteran B2 og Veteran C3 og 2 
hold i Superveteran, SVA1 og SVB1.  
Veteran B2 blev nr. 2 i puljespillet og bliver dermed i rækken. 
Veteran C3 blev puljevinder. Ottendedels finalen blev vundet med 7-4 over Struer og kvartfinalen blev desværre tabt 
med 5-6 til Hirtshals. 
Superveteran A1 blev nr. 3 i puljespillet og bliver dermed i rækken. 
Superveteran B1 blev puljevinder. Gik direkte i kvartfinalen, hvor det desværre blev et nederlag på 1-10 til Skive.  
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I 2022 har vi derfor mulighed for at stille hold i senior C med op til 3 hold, 1 hold i Veteran B, 2 hold i Veteran C og 3 
hold i Veteran D, 1 hold i Superveteran A, 1 hold i Superveteran B og 3 hold i Superveteran C. Tilmelding i Golfboks 
nu og senest den 30. dec. 2021. 
  
2. division senior. 
Silkeborg Ry var i særklasse det stærkeste hold i puljen, hvor vi øvrige 3 hold Skanderborg, Dejbjerg og NVG lå point-
mæssigt helt lige inden sidste spilleweekend. 
Den sidste matchdag skulle vi mindst vinde med cifrene 9 – 5 over Skanderborg, for at udligne i vores indbyrdes mat-
cher. Såfremt dette kunne lykkes, ville vi slutte bedre end Skanderborg, da vi havde en marginalt bedre total ”mål-
score” over hele sæsonen. Samlet set vandt vi kun 8 – 6 over Skanderborg, hvilket var ét skallet point over hele sæ-
sonen for lidt.  Konsekvensen bliver derfor, at NVG trak nitten og rykker ned, så næste sæson bliver i 3. division. 
 
 5. division herrer. Holstebro var i særklasse det stærkeste hold i puljen, men det lykkedes alligevel NVG at opnå uaf-
gjort 6-6 på udebanen i Holstebro. Holstebro kunne dog ikke rykke op i 4. division, da de allerede havde et hold i 
denne division. Resultaterne af årets 5 første matchdage betød således, at årets sidste hjemmekamp mod Lemvig 
kunne give oprykning til NVG, og det blev en uhyggeligt tæt afgørelse. I begge foursome-matcher holede Lemvig des-
værre deres puts på hul 18 til henholdsvis sejr og uafgjort, hvilket i sidste ende desværre betød et ærgerligt nederlag 
på 5,5 – 6,5. Så status er, at det også næste sæson hedder 5. division. 
  
Kvalifikationsrækken herrer. 
Den sidste matchdag var der dømt afgørende kamp om førstepladsen i puljen, da Morsø gæstede vores bane. NVG 
havde sikret mindst uafgjort inden den sidste foursome, hvor sejren kom i hus, da Morsø måtte en tur i søen. Derved 
blev det til en sejr på 9-3 og førstepladsen blev sikret. Desværre betyder det ikke opspil til 5.division, da man kun må 
have ét hold med i hver division, Men en samlet 1. plads er absolut godkendt og vi ser frem til næste sæson. Tak til 
alle spillere og reserver, der igennem sæsonen har bidraget på holdet. 
  
Golfringe.  
2022 blev så år 2 hvor vore medlemmer havde to golfringe at vælge i mellem. Vi har været noget spændte på udvik-
lingen. Det har vist sig, at vores medlemmer har delt sig ligeligt med ca. 255 i hver. Det er vi meget tilfredse med, og 
det der glæder os mest, er fornemmelsen af, at medlemmerne påskønner de muligheder, der er givet. Vi er den stør-
ste klub i begge lejre og fornemmer respekt og anerkendelse hele vejen rundt for vores klub og bane. 
Aftalerne fortsætter uændret i 2022 og vi forventer fortsat stor interesse fra vores medlemmer. 
 
Økonomi 
Med hensyn til NVG’s økonomi ser det rigtig fornuftigt ud. 
På indtægtssiden slår det igennem, at vi er blevet flere medlemmer, at der har været flere greenfeegæster, at 
momskompensationen udløste et pænt beløb, og derudover er sponsorindtægterne forøget. På udgiftssiden holder 
langt de fleste omkostninger budgettet, men der har også været fremrykkede investeringer. 
Selv om året endnu ikke er omme, tør vi godt konstatere, at vi kommer ud med et solidt resultat som fuldt ud lever 
op til budgettet.  
Klubbens finansieringsudgifter er p.t. på et minimum, og med et forestående klubhusbyggeri og prisstigninger i de 
generelle driftsudgifter, kigger vi i de kommende år ind i øgede omkostninger, men klubben har et rigtigt godt øko-
nomisk fundament at arbejde videre ud fra. 
 
Greenkeeperstaben og kontoret ønsker alle en glædelig samt et godt nytår 
HUSK! 
19. januar    kl. 19 Visionsmøde EUC- Nordvest 
8. februar    kl. 19 Klubhusmøde EUC-Nordvest 
1. marts      kl. 19 Generalforsamling EUC-Nordvest 
26. marts  kl. 8.30 Oprydningsdag, Nystrupvej 19 
 
Til slut vil vi i bestyrelsen gerne ønske alle medarbejdere og med-
lemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nyt golfår. 
 
 

 


