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NVG-Nyt december 2022 

Nyhedsbrev - medlemsinformation  

 

 

Der er fuld fart på i Nordvestjysk Golfklub. 2022 har ikke været en und-

tagelse. Udfordringer er der som sådan nok af. Coronaen har heldigvis 

været trængt lidt i defensiven og præger ikke mere vores klub. Andre ud-

fordringer har imidlertid meldt sig på banen. Energikrise og inflation har 

meldt sin ankomst som en direkte følge af en hr. Putins eskapader i Ukra-

ine. Det kan heller ikke undgå at ramme golfklubben og dens medlemmer 

i tiderne fremover. Der bliver arbejdet hårdt på at få tilladelserne hjem til 

det nye klubhus. Utroligt at en sådan sag kan trække ud i det uendelige, 

men når indtil flere styrelser er indblandet, så tager det altså bare tid, - 

urimelig lang tid. Vi håber, vi har afgørende nyt straks i det nye år, og vi vil derfor gerne invitere 

alle medlemmer til medlemsmøde om det nye klubhus, torsdag den 26. januar kl. 19.00 hos NetIP. 

Der er tilmelding på Golfbox til mødet. Dagsorden og nærmere program bliver tilgængeligt i ugen før det pågældende 

arrangement. Vi glæder os til at se rigtigt mange til dette møde. 

En lille opmuntring løb dog ind her sidst på året. Det beløb på godt 30.000, som blev givet til vores velgørende for-

ening, gav os en momskompensation på 199.000 en lille smule mindre end sidste år. Det resultat er så godt, at vi selv-

følgelig søger igen til næste år. Er der flere, der ønsker at hjælpe med hertil, kan man stadigt give sit bidrag på 200,-kr. 

TAK. Henvendelse til kontoret. 

Af andet positivt for vores klub kan vi nævne den PR, som besøget af Lars Ranthe gav. Videoen, som jo er spredt i det 

ganske golfland og omtale i flere af golfbladene, hvor han hylder vores bane som værende en af de bedste i landet, gav 

god reklame. Cold Hawaii Golfevent var også en glimrende reklame for NVG og kastede bl.a. et fint indslag i TV-

Midt Vest af sig 

 

Baneudvalget 

Akkurat som i 2020 blev det et koldt, sent og tørt forår, derfor var der dårlige vækstbetingelser i begyndelsen af sæso-

nen. Den nye green på N8 blev taget i brug omkring 1. juli, den er allerede godt integreret i banen. 

I september blev der anlagt nye greens på N2 og N7. Der var gode vækstbetingelser efterfølgende, så vi håber på som-

merspil på de nye greens. På N2 er stien også lagt højre om green, det sparer nogle højdemeter. 

Tak til alle, der har hjulpet med til arbejdsdage forår og/eller efterår, det er en stor hjælp og det er virkeligt synligt, 

hvad der udføres der. 

Vi har haft færre greenfeespillere end i rekordåret 2021, men banen er alligevel flittigt brugt, fra Ring Vest og Ring 

Limfjord besøg af ca. 1.430 gæster. Vores egne medlemmer har tilsvarende spillet ca. 5.330 runder på "udebaner". 

Lige nu er banen bundfrosset og dækket af sne, men vi håber, det ændrer sig, så der vil blive mulighed for "vinter-

spil" Det er yderst vigtigt, at alle bidrager med at rette nedslagsmærker op, lægger tørv på plads, tuer op og skåner de 

bløde områder, når der kan spilles. 

 

Klubhuset 

Siden klubhuset brændte den 17. september 2020, har et nyt klubhus været på dagsordenen på bestyrelsesmøderne 

hver eneste måned. 

Det har foreløbigt været et langvarigt forløb, som ikke er færdigt endnu. Dog kan vi forhåbentlig se en ende på det i 

nær fremtid. 

 

Den lange behandlingstid har dels skyldtes ændrede ønsker til placering af nyt klubhus fra klubbens side og dels lange 

behandlingstider i de to styrelser, som klubben skal søge tilladelse hos. Naturstyrelsen, som er grundejer og Miljøsty-

relsen, som administrerer skovloven for fredsskov og Nystrup plantage er fredsskov. Da der har været stor usikkerhed 

om projektet hele vejen igennem, har det været svært at informere så konkret, som ønsket. 

 

En kort repetition af forløbet er som følger. Et stærkt ønske har hele tiden været at bringe et nyt klubhus tættere på 

banen. Det betød, at første ønske var at placere et nyt klubhus ca. bag Bakkedalsskiltet ved udgangen fra N9. Ansøg-

ningen om det blev afvist. Næste ønske var at bygge på soklen til maskinhuset og sammenbygge med værkstedsbyg-

ningen og Mulliganhuset. Ved den løsning ville ønsket om, at klubhuset kunne komme nærmere banen tilgodeses. 

Ved nærmere undersøgelser vurderedes det at blive en alt for dyr løsning, da det ofte er usikkert for tilbudsgivere at 

forudse hindringer undervejs ved tilbygning til eksisterende bygninger, af den grund var der risiko for, at løsningen 

kunne blive uforholdsmæssig dyr.  
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Slået tilbage til start blev løsningen så, at bygge stort set på den gamle sokkel og tredje ansøgning blev sendt afsted. 

Naturstyrelsen, grundejeren, var ret hurtig til at svare og heldigvis positivt.  

Klubben var gjort opmærksom på af Miljøstyrelsen, at behandlingstiden i styrelsen var 12 måneder. Da klubben har 

haft løbende kontakt og dialog med Miljøstyrelsen i hele forløbet, kunne man håbe på at komme i en ”hurtig” bunke. 

Efter seks måneder er styrelsen nu gået i gang med at behandle ansøgningen og i skrivende stund har der været kon-

takt fra styrelsen for at få afklaret nogle spørgsmål. Klubben får svar inden jul. 

 

Samtidigt med dialogen med styrelserne har bestyrelsen hen over efteråret haft kontakt med P+P Arkitekter, der skulle 

udarbejde et skitseprojekt til det nye klubhus, så der hurtigst muligt kunne indsendes ansøgning om byggetilladelse, 

når det, forhåbentlige, positive svar fra Miljøstyrelsen kom. Ved årsskiftet træder et nyt lovkrav i kraft. Det omhandler 

øget dokumentation af CO2-udledning fra byggematerialer, derfor indsendes ansøgningen inden den 31. december. 

    

Skitseprojektet er færdigt nu og vil blive præsenteret på et medlemsmøde torsdag den 26. januar 2023 hos NetIP kl. 

19.00. Skitseprojektet bygger på det møde om klubhuset, der var tidligere i år på EUC Nordvest. Mange medlemmer 

var mødt op og der blev arbejdet seriøst med huset, dets faciliteter, dimensioner og kapacitet og resultatet blev sam-

menskrevet, så ønskerne fremstod klare. 

 

Nu mangler vi bare et positivt svar, så processen kan komme i gang for alvor. 

 

Begynderudvalget 

Begynderudvalget har i 2022 haft et lidt mere normalt år med 4 begynderforløb med i alt 52 personer, som har gen-

nemført kurset og bestået prøverne. Heraf er en stor del meldt ind i klubben. Vi havde for første gang et hold udeluk-

kende for kvinder og her var der 12 deltagere, som havde et lidt længere forløb med flere sociale aktiviteter.  

Vi har nydt de mange timer sammen med begynderholdene, men kunne ikke have gjort det uden hjælp fra mentorer 

m.fl. Vi håber, at alle er kommet godt i gang. 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 golfaspiranter til 

forårets ”Åben Golfbane” den 19. og 26. marts. Forårets første kursus begynder mandag d. 27. marts. De første tilmel-

dinger er allerede tikket ind 

De forskellige turneringer – kaninturnering – optimistturnering – torsdagsmatch samt 30+ turnering i begynderudval-

get har været afviklet med et skiftende antal deltagere. 30+ turneringerne har været afviklet i samarbejde med Morsø 

GK.  

 

Turneringsudvalget 

I år kunne klubturneringerne heldigvis afvikles uden nogen form for coronarestriktioner!  

Årets første turnering i Nordvestjysk Golfklub - Flagturneringen sponsoreret af Claus Guldsmed og Spar i Sjørring 

blev afviklet den 30. april i det smukkeste forårsvejr. Starten blev dog udsat en times tid grundet frost. Ja, april måned 

har mange sider, og når frosten sætter sig i jorden, må vi pænt vente på, at solen tør jorden op, hvilket den gjorde fra 

en skyfri himmel resten af dagen. 

Den 21. maj afviklede Nordvestjysk Golfklub Thisted Frø turneringen. Dagen startede med tunge skyer og småregn, 

men det klarede hurtigt op og sluttede med sol fra en skyfri himmel. Thisted Frø var igen i år en rigtig fin turnering 

med mange flotte præmier og dejlig vin til maden.  

Ved turneringen Slagteren på Møllevej blev greenen på N 8 officielt indviet. De, der kom tættere på flaget end vores 

Pro Kristian, blev de heldige vindere af en flaske vin sponsoreret af Thisted Forsikring. Der var nogle stykker, der kla-

rede udfordringen fra Kristian. 

Thisted Bryghus-turneringen blev igen i år et tilløbsstykke med ca. 100 deltagere. Golfvejret var perfekt og ligeså ser-

vicen fra Thisted Bryghus.  

Pink Cup 2022 var 20-års jubilæum for brystkræftsagen. Siden 2003 er golfkøllerne blevet svunget i den gode sags 

tjeneste, og vi er i NVG utroligt stolte af, at vi igennem årene har haft stor opbakning til Pink Cup. Vi havde i år en 

dejlig dag med godt dansk sommervejr, - sol, blæst og en enkelt byge. En dejlig dag med en masse glade golfspillere. 

I år fik vi indsamlet 22.340 kr. til brystkræftsagen. Det er rigtig flot. Vinderne af A og B rækken gik videre til landsju-

bilæumsfinalen i Svendborg. Her vandt Thora Jensen er flot 1. plads til NVG. Tillykke Thora! 

I slutningen af september tog 75 golfere i højt humør udfordringerne fra greenkeeperne op i det dejligste efterårsvejr 

til Greenkeepernes Hævn sponsoreret af Thisted Rengøring. En utrolig dejlig og ikke mindst sjov dag. Nogle hold lø-

ste opgaverne fint, andre hold var endnu skarpere og alle har helt sikkert lyst til at forsøge sig igen til næste år. 

Stenbjerg Kro turneringen blev afviklet i fantastisk fint efterårsvejr. Der blev som vanligt spillet parmatch, fourball - 

bestball, efterfulgt af dejlig mad fra Krohaven på Stenbjerg Kro. 

Gule Ærter turneringen, sponsoreret af Thylandia og Sjørring Bager, blev også afviklet i et fantastisk smukt efterårs-

vejr. Traditionen tro blev der spillet greensome med 80 spillere i turneringen. (Der var hele 3 par på ventelisten!)  

Da alle var inde serveredes der gule ærter med tilbehør, efterfulgt af kaffe og lækre kager fra Sjørring Bager. 
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Adventsturneringen var vi desværre nødt til at aflyse grundet for få tilmeldte. 

Uden vores trofaste sponsorer var det ikke muligt at afholde turneringerne på samme måde som tilfældet er. Vi er også 

meget taknemmelige for de aktive sponsorer, der selv har deltaget i forbindelse med turneringerne. 

Generelt har vores turneringer været rigtig fine. Det gennemsnitlige deltagerantal ligger lidt over antallet sidste år, 

men der er fortsat plads til flere på trods af loftet på 81 deltagere ved de fleste af turneringerne.  

Klubmesterskabet blev i år suppleret med et juniormesterskab. Her deltog 8 entusiastiske unge golfspillere. Det er en 

tradition, som forhåbentlig vil gentage sig og medvirke til øget fokus på klubmesterskaberne. Generelt kunne tilslut-

ningen til klubmesterskabet igen i år have været bedre. 

Som noget nyt har NVG haft et damehold med i Limfjordsgolfs turnering 2022. Turneringen afvikles for såvel herrer 

som damer. Uheldigvis har man valgt tirsdag formiddage som spilledag for samtlige herrehold, hvilket har afholdt her-

rerne fra NVG at deltage. Dameholdet gik videre til semifinalen, hvor vi tabte til Skive. Vi satser på at stille hold igen 

i 2023. 

 

Driving range / træningsområder 
Op til denne sæson indkøbte klubben med hjælp fra vores driving range sponsor NetIP en robot til boldopsamling 

samt tilhørende installationer. Det var med lidt spænding, vi tog robotten i brug i foråret. 

Efter få indkøringsjusteringer har vi med glæde set, at systemet fungerer fortræffeligt, og vi har i år ikke oplevet, at 

der manglede bolde i automaten i udslagshuset. Lidt over 9000 km har ”Robert” kørt i løbet af sæsonen, så det er en 

trofast og utrættelig medarbejder, vi har fået � 

I forbindelse med arbejdsdagene er der blevet indsamlet og skiftet bolde fra vinter til sommer og modsat, hvilket inde-

bærer, at vi ser ind i en ny sæson 2023, hvor der er ikke behov for indkøb af nye bolde. Der er dog fortsat et arbejde 

med at samle bolde ind fra kanterne / skoven – et arbejde vi vil forsøge at organisere i det frivillig korps, der vil blive 

præsenteret på et medlemsmøde i marts. 

Der er ydermere etableret nyt område ved siden af udslagshuset til brug for driver- og kølleudslag. Dette område fær-

diggøres i starten af året, så det står helt klar til den nye sæson. 

Der er ydermere opsat skilte med regler for driving range området, som vi håber, at alle vil respektere. 

 

Sponsorudvalget 

I 2022 har der været lidt udskiftning i sponsorudvalget. 

Sigurd Skovborg er trådt ud af udvalget og ind er kommet Jette Pedersen, som har fået koordinatoropgaven. Det vil 

sige at, når der bliver lavet en sponsoraftale, går alle praktiske aftaler gennem Jette, så vi er sikre på, at vi får fulgt op 

på alle aftaler. 

Det betyder, at udvalget nu består af 

 Svend Hagelskjær, formand 

 Poul Tousig 

 Anders Overgaard 

 Erik Jacobsen  

 Jette Pedersen 

Igen i 2022 har vi øget antallet af sponsorater. De fleste aftaler er 3-årige, hvilket giver os god mulighed for at være 

opsøgende på nye sponsorer også. Det er vigtigt for os, at alle vores medlemmer har en bevidsthed om betydningen af 

sponsoraterne, for de hjælper os faktisk på rigtigt mange områder. Så vi kan kun opfordre til, at man benytter vores 

sponsorer, - også privat. 

Den største nyhed i 2022 var selvfølgelig, at vi fik Thisted Bryghus ind som sponsor af vores sydsløjfe, så vi nu har to 

sponsorerede sløjfer: Bakkedalsløjfen og Thisted Bryghus sløjfen. Det er vi enormt glade for og stolte over, særligt da 

der er tale om to lokale virksomheder og brands, som går rigtigt godt i spænd med klubbens placering. 

En meget stor tak og en glædelig jul samt et godt nytår til alle sponsorer 

 

Julehilsen fra juniorafdelingen.  

Juniorudvalget ønsker alle børn og forældre en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Vi er ved at gøre klar til den nye 

sæson som starter søndag d. 26.marts kl.12:00 

 

Shoppen 

Vi - Heidi og Flemming - takker mange gange for året, der gik og alle de søde kunder, der har bakket op omkring 

shoppen. Det har været et fantastisk år. 

Året går på hæld og det gør min ansættelse også, jeg tager fat på nye job udfordringer i det nye år. 

Alle skal vide, at jeg har været glad for alle de 5 år, jeg har været i klubben, specielt tak til mine dejlige kollegaer, 

skønne medlemmer og bestyrelsen. 
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Det er virkelig en fornøjelse at give stafetten videre til Michael, som I skal glæde jer til at møde i jeres daglige gang i 

klubhuset i det nye år. 

Michael, Heidi og jeg har kørt parløb den sidste måned. Vi har alle 3 været på indkøb hos de forskellige firmaer og 

GLÆD jer til næste år, der kommer masser af nyheder og lækkert tøj. Det bliver rigtig godt. 

Tusinde tak og kærlighed fra Heidi og Flemming  

Glædelig jul til alle jer. Vi ses på golfbanen i det nye år 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hej mit navn er Michael Christensen og jeg skal overtage shoppen efter Heidi og Flemming 

Jeg glæder mig til de opgaver og oplevelse, som mit nye job vil bringe mig i det nye år. 

Jeg ser frem til at byde alle medlemmer velkommen i min shop og hygge med jer i klubhuset. 

Jeg har bibeholdt, det bedste personale shoppen havde, så Heidi vil være behjælpelig i shoppen efter behov. 

Vi ses… 

 

Julehilsen fra træneren  

Kære alle NVG-medlemmer.  

Tusind tak for en god sæson. For mig har sæson 2022 været en rigtig spændende sæson, hvor jeg kom tilbage til fuld-

tid i NVG, hvilket er noget, jeg havde glædet mig enormt meget til og som gjorde, at jeg fik mulighed for at lave nogle 

af de tiltag, som længe havde været i støbeskeen. Jeg vil også benytte lejligheden til at sige tak for en god sæson til 

både juniorerne og deres forældre samt juniorudvalget, elitespillerne, bestyrelsen samt alle jer dejlige medlemmer. Til 

sidst en stor tak til Flemming og Heidi for et godt samarbejde gennem de sidste 5 år. Det har været en fornøjelse.  

Rigtig glædelig jul og godt nytår  

Hilsen Kristian Jensen 

 

SFO-golfen har besøgt Sjørring Skole i foråret og vi har haft besøg af flere skoler Det har været Østre Skole 3 besøg, 

Sjørring Skole 2 besøg, Snedsted Skole med 2 besøg og Trombakken med to små forløb henholdsvis forårs- og efter-

årsbesøg. Der deltog 12 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 flere af forældrene har også erhvervet golfkørekortet i år.  

Tak til dem der har hjulpet med afviklingen af disse aktiviteter. 

 

Eliteudvalg:  

I Danmarksturneringen 2022 har NVG været repræsenteret i 4 rækker (5. div. Herrer, kvalrækken herrer & damer 

samt 3. div. senior).  

5. div. Herrer: Status på sæsonen er hjemmesejre over Viborg og Lemvig samt to delte matcher – en hjemme mod 

Holstebro og en ude mod Viborg. Så kun et point fra oprykning og kun et enkelt nederlag fra nedrykning – det har væ-

ret en tæt og spændende sæson. Specielt Holstebro og Viborg har haft særdeles stærke mandskaber, at vi har kunnet 

følge disse to hold helt til døren, er absolut godkendt. Og igen må vi sende gode tanker til vores dejlige hjemmebane, 

som endnu en gang har vist sig godt frem – og igen har vi gået igennem sæsonens hjemmekampe ubesejret. 

Kvalrækken Herrer: Holdet kom igennem sæsonen med 3 sejre og 3 nederlag.  Der har været benyttet mange for-

skellige spillere i kampene og der skal lyde en tak for opbakning til at sikre, at holdet kunne stille hold hver gang. Alt i 

alt en fin sæson, hvor holdet endte på en flot 2. plads - kun overgået af Øland, som reelt set hører hjemme i 5. division. 

Kvalrækken Damer: Efter en sæson i 2021 uden damehold, var NVG igen med i kvalrækken. Modstanderne var Seb-

berkloster og Aalborg, hvor sidstnævnte på forhånd var udråbt som klare favoritter. Derfor var det også en meget flot 

start på sæsonen, da NVG på hjemmebane formåede at vinde 5-4 mod netop Aalborg. De resterende kampe bød på 1 

sejr og 2 nederlag og holdet endte på en 2. plads i puljen  

Absolut godkendt. Ligesom herreholdet i Kvalrækken har der op til kampene været lidt udfordringer med at stille 

hold, så der har været brugt en del forskellige spillere. 

3. div. Senior: I en stærk pulje blev det til 2 sejre og 4 nederlag og en placering som nummer 3 i puljen. Alt i alt en 

godkendt sæson. NVG forblev i 3. division og havde samtidig endda puljens bedste hold – og dermed oprykkerne til 2. 

division Ørnehøj helt ”nede i sækken” på deres hjemmebane. Det lover godt for en ny spændende sæson i 2023. 

Positivt er det også, at vi for første gang i mange år har haft mulighed for at give debut til nogle af vores juniorspillere. 

Både Lasse Jeppesen og Raven Guldhammer har med succes været i aktion (5. division og kval. rækken) – dem håber 

vi meget på at kunne gøre flittig brug af i fremtiden – ligesom der også er nye talenter på vej fra ungdomsræk-

kerne. De er resultatet af det flotte arbejde der laves i vores juniorafdeling. Et arbejde der i år også har betydet et udvi-

det træningssamarbejde, hvor en række af elitespillere har bistået Kristian med at træne de bedste juniorer. Et fortræf-

feligt samarbejde, der naturligvis fortsættes i den kommende sæson. 

På regionsgolfsiden har NVG været repræsenteret i forskellige 7 rækker. Holdene i A-B-C-D samt Superveteran A 

vandt deres puljer og såvel A+B+C holdene kom alle i semifinalen, hvor de desværre måtte se en finaleplads for-

svinde. Veteran B blev nr. 3 i deres pulje. Superveteran A vandt deres pulje, men tabte 6-5 til Holstebro i kvartfinalen. 
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Superveteran B blev nummer 2 i puljen. 

I den kommende sæson har klubben tilmeldt det samme antal hold, så vi håber på en god opbakning fra klubbens med-

lemmer til disse kampe. 

Finalestævnet 2023 for A-D rækkerne er efter opfordring fra mange klubber blevet henlagt til vores dejlige bane og 

afvikles søndag d. 24. september. Men meget mere om det senere. 

 

Golfringe.  

2022 blev så år 2, hvor vores 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 næsten ligeligt med ca. 259 på Golfring Limfjord og 245 på 

Golfring Vest. Det er vi meget tilfredse med, og det, der glæder os mest, er fornemmelsen af, at medlemmerne på-

skønner de muligheder, der er givet. Vi er den største klub i begge lejre og fornemmer respekt og anerkendelse hele 

vejen rundt for vores klub og bane. 

Aftalerne fortsætter uændret i 2023 og vi forventer fortsat stor interesse fra vores medlemmer. 

 

Økonomi 

Med hensyn til NVG’s økonomi forventer vi i 2022 et ganske fornuftigt resultat.  

På indtægtssiden lever de samlede indtægter godt og vel op til det budgetterede, dog er der i de enkelte indtægtsgrup-

per nogle forskydninger, og her kan især nævnes, at reklame- og sponsorindtægterne i forhold til budgettet er forøget, 

men på træningslektioner har indtægten ikke levet op til det forventede.   

På udgiftssiden er NVG ligesom mange øvrige klubber ramt af stigende energiudgifter, men samlet set holder langt de 

fleste omkostninger budgettet.  

Selv om året endnu ikke er omme, tør vi godt konstatere, at vi kommer ud med et solidt resultat, som lever op til bud-

gettet.  

Klubbens finansieringsudgifter er p.t. på et absolut minimum, men med et forestående klubhusbyggeri og prisstignin-

ger i de generelle driftsudgifter, herunder især udgifter til energi, kigger vi i de kommende år ind i forøgede omkost-

ninger. Klubben har et godt økonomisk fundament, og i bestyrelsen er vi beviste om, at økonomien er afgørende for 

klubbens fremtidige udviklingsmuligheder. 

 

Greenkeeperstaben og kontoret ønsker alle en glædelig samt et godt nytår. 

 

Til slut vil vi i bestyrelsen gerne ønske alle medarbejdere og med-

lemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nyt golfår. 

 

 

 


