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Skriv til
bladet

Har du noget på hjertet
- stort eller småt omkring golf-
klubben, som du mener andre

kunne drage nytte af - så send et
indlæg til redaktionen på e-mail: 

aasetangtoft@gmail.com
Alle indlæg skal være på

vedhæftede filer, billeder må
ikke scannes ind i teksten, men
sendes som selvstændige filer.
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En ny sæson står for døren – en

sæson, som faktisk har været i gang

længe. På baggrund af vores nye

A11 samarbejde med klubberne i

Varde, Ribe, Tønder og Kaj Lykke i

Bramming, har vi langt oversteget

besøgene på vores bane i forhold til

sidste år, hvor vi lå stille det meste

af de første måneder.

Vi har haft over 800 greenfee-gæ-

ster, både fuldbetalende og A11

spillere, så det skæpper godt vi

vores slunkne kasse. Og vi er nået

over 202 A11 medlemmer fra vores

egen klub, som har købt A11 med-

lemskortet.

Greenkeeperne er på nuværende

tidspunkt i fuld gang med at

trimme banen til sæsonen.

På baggrund af resultatet fra sidste

regnskab og likviditetsudsigten de

kommende år, er bestyrelsen alle-

rede nu gået i tænkeboksen m.h.t.

til yderligere indtjening/besparel-

ser.

Det er mit håb, at alle klubbens

medlemmer vil være med til at

skaffe nye medlemmer – få et gratis

gavekort hos Margit, som du kan

give til en i din familie eller om-

gangskreds.

Som noget nyt med baggrund i A11

samarbejdet arrangeres en ”A11-

Parmatch” lørdag den 11. maj – der

bliver sendt indbydelser ud til de 4

andre klubber i samarbejdet, og det

er mit håb, at se rigtig mange Skær-

bæk Mølle spillere deltage i mat-

chen også, hvor der spilles om

rigtig gode præmier.

Atter en gang må vi rette en kæmpe

tak til sponsorerne, som endnu en

gang har overgået sig selv med

støtte til klubben  - en stor tak til

jer.

Som nævnt andet steds også, så har

vi atter lavet omkring samme

mængde flis, som sidste år.  Flisen

er igen solgt til varmeværket, og

klubben har fået lidt ekstra i kas-

sen. Baneudvalget og greenkee-

perne håber, at alle vil sætte pris på

oprydningen, som har været nød-

vendigt. Glæd jer til at løvtræer og

buske springer ud.

Golf-Passet kører videre et år mere –

kig med på golf-pas.dk.

Jeg vil hermed ønske alle en rigtig

god sæson på vores dejlige bane –

vi ses derude.

Hardy Vedstesen

Formanden har ordet

PR-udvalget har igen i år lavet hand-

lingsplan og tidsplan for aktivite-

terne i 2019. Der er allerede

annonceret om opstart af begynder-

hold. Derudover har bestyrelsen be-

sluttet, at medlemmer af klubben

kan rekvirere et gavekort på et golf-

kørekort, som kan gives til en, som

vil i gang med golf. Kortet kan af-

hentes gratis på kontoret – og vi

håber, at mange vil tage udfordrin-

gen op, så vi kan få mange nye golf-

spillere i gang. 

Vi deltager i Golfens Dag den 28.

april – her vil vi også annoncere i de

forskellige medier.

Den 12. juni holder vi Åbent Hus for

interesserede borgere, der bare

gerne vil ud og se området. Her bli-

ver der mulighed for at få en guidet

rundtur i de smukke omgivelser.

Derudover vil der blive indbudt til et

par aftener, hvor interesserede kan

komme og prøve golfspillet – meget

gerne sammen med nogle af vore

medlemmer. 

Igen i år har vi en kampagneuge,

hvor greenfee spillere for 150 kr.

kan komme og spille banen og med

i købet få 3 stk. håndmadder. For

ikke at alle klubber skal rive i green-

fee spillerne i den samme uge, har

vi besluttet at placere vores uge fra

den 15. – 22. juni.

Vi vil naturligvis også sende ud via

Nyhedsbreve og  Facebook. Men

HJÆLP os med at dele budskaberne

på Facebook – del med jeres ven-

ner!

Klubbens nye hjemmeside vil vi for-

søge hele tiden at optimere med ny-

heder m.v. Har I kommentarer eller

ideer til hjemmesiden, så hører vi

gerne fra jer.

Karen Teglgaard

Nyt fra PR-udvalget
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Så er foråret kommet, og sæsonen
er så småt gået i gang. Men det har
ikke været en stille vinter, der har
været mange gæster på vores bane,
hvilket vi er glade for, men som
også har sat sine spor. Der er
mange, som har klaget over ned-
slagsmærker, og at folk ikke har
været gode til at lægge deres turf
på plads. Derfor er det skønt, at vi
har så gode medlemmer, der lige
tager en ekstra hist og her. Dejligt
at folk tager ansvar og hjælper med
til at gøre vores skønne bane endnu
bedre. 

Her i løbet af vinteren har vi fået
renoveret, repareret, og serviceret
vores maskinpark. Der er blevet fæl-
det en del derude, men når det hele
springer ud, og alt står grønt, er vi
sikker på, at det vil være lige så idyl-
lisk og skøn som det plejer at være,
eller endnu bedre. Der er igen i år
lavet omkring 300 kubikmeter flis.
Der er blevet lavet ny sti mellem 4
og 5 på den lille bane, tak til de fri-
villige som har været med til at
hjælpe os. 

Vi er nu ved at være klar til sæso-

nen. Greens, teesteder og fairways
er klippet første gang. Der vil blive
topdresset på greens. 

Proppet, eftersået og topdresset på
teestederne. 

Fairways vil blive striglet og flere
fairways vil blive eftersået igen.

Vi glæder os til at se og hilse på jer
derude.

Med venlig hilsen
Greenkeeperne

Greenkeeperne

Så er det forår, og en ny
frisk golfsæson er netop
slået i gang.

Det er med en forventning
om en masse runder til hcp
og en del runder under
hcp, at vi finder golfudsty-
ret frem og tee’er bolden
op.

I 2019 kan holdlektioner
og enkeltlektioner bookes
på Golfbox → Undervisning
→ Protrainer

De nye begynderhold star-
ter løbende op, og jeg ser
frem til at byde en masse
velkommen til vores klub. 

HUSK, de fleste af os blev
spurgt om vi ville med på
golfbanen før vi havde
overvejet at begynde selv.
Nu er det os til at introdu-

cere en person vi kender til
golfspillet. Det er en sport,
der varer for livet, og giver
venskaber for livet. 

I Shoppen på træningsba-
nen vil det være muligt at
få rådgivning om udstyr
samt gode tilbud på golf-
sæt, bags, vogne og sko fra
bl.a. Wilson, Callaway, Golf
Copenhagen og Ecco.

Jeg ser frem til at se jer alle
i klubben.

Rigtig god sæson

Danny Sejer

Kære medlemmer 
i Skærbæk Mølle Golfklub
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I Begynderudvalget glæder vi os til at modtage året nye
golfspillere.

De første hold starter med træning hos Danny den 1.
og 7.april. Den første begyndermatch på P&P er onsdag
24.april. Herefter fortsætter vi med begyndermatcher
om onsdagen frem til den 25.september (dog med en
pause i sommerferien).

Sidste år startede vi et begynderhold op for medlemmer
af Ældre Sagen. Det gør vi også i år, dette hold starter
mandag den 6.maj kl. 12:00.

I lighed med tidligere fortsætter vi med 9-hulsmatcher
på 18-hulsbanen i et samarbejde med klubbens mento-
rer. I år afholdes matcherne dog om mandagen. Første

9-huls-match afholdes mandag den 20. maj kl.18:00. – I
øvrigt er alle klubmedlemmer velkomne til at deltage,
man skal blot melde sig til i GolfBox senest dagen før
kl. 16:00.

Udvalget arrangerer Parmatch (Greensome) søndag den
25.august. Her spiller årets nybegyndere og hcp 48+
sammen med øvet spiller/mentor.

Igen i år er klubben med i arrangementet ”Golfens
Dag”, som afholdes søndag den 28.april. Begynderud-
valget og Danny står klar ved klubhuset kl.9:00, og vi
håber selvfølgelig at se mange nye interesserede golf-
spillere.

Sinne Rasmussen

Fra Begynderudvalget

Nedenstående de 20 vigtigste ændringer i Golfreglerne som er tilpasset, så den er nemt at printe ud, laminere
og have den med i golfbagen ude på banen. Den er nem at tage frem, og overskueligt at se igennem, hvis man
pludselig bliver i tvivl under eller efter golfspillet.

Gør ændringerne mere spiseligt i dit golfspil....

De 20 vigtigste ændringer i Golfreglerne 2019
1. Søgetid – nedsat fra 5 til 3 minutter
2. Bold flyttet under søgning – genplacér (ingen
straf) 
3. Bold i eget nedslagsmærke – lempelse uden straf i
det generelle område (fairway og rough) 
4. Udmåling til droppeområde – den længste kølle, 
undtagen en putter 
5. Drop fra knæhøjde 
6. Forkert green – lempelse skal nu også tages ved 
gene for stance eller sving 
7. Bold rammer spiller eller udstyr – ingen straf 
8. Dobbeltslag – tæller kun som ét slag (ingen straf) 
9. Tilfældig berøring af sand i bunker med køllen – 
ingen straf (dog ikke lige foran og bagved bolden) 
10.Løse naturgenstande kan flyttes hvor som helst
11.Drop ud af bunker med 2 strafslag på flaglinjen –
når bolden erklæres uspillelig 

12.Vandhazard hedder nu – Strafområde 
13.Tilladt at berøre jorden/vandoverfladen i 
strafområde – og slå prøveslag 
14.Bold bevæger sig på greenen efter markering – 
genplacér uden straf 
15.Bold flyttet tilfældigt på greenen – genplacér uden
straf 
16.Skader på greenen – reparér alle skader fra sko, 
sten i overfladen, m.m. Bring greenen tilbage til
oprindelig tilstand. Ingen forbedring tilladt af spille-
linje udover reparation 
17.Ikke placere en kølle som hjælp til opstilling 
18.Ikke få hjælp fra caddie/partner med hjælp til 
opstilling 
19.Tilladt at ramme flagstangen i hullet ved putt fra
greenen 
20.Bold hviler mod flagstang i hullet. I hul, hvis blot
en del af bolden er under jordoverfladen

PS. Der er også god hjælp at hente ved at se de forskellige videoer på DGU’s hjemmeside.

I ønskes alle en rigtig god golfsæson 2019.
Mange hilsner

Regel- & Hcp.udvalget
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Vor sponsor på bagmærkerne er igen i år Den Jyske
Sparekasse, og de er lavet som følger: 

- bagmærker til fuldtids og long distance medlemmer 
er RØDE

- medlemmer af Pay & Play banen og prøvemedlemmer
er GRÅ

- fleksmedlemmer er ORANGE (her skal samtidig bæres 
en greenfeebillet)

Der er endnu en del, der ikke har afhentet deres bag-
mærke. Er du evt. forhindret i at afhente dit bagmærke,
er du velkommen til at kontakte kontoret.

BEMÆRK, du skal altid medbringe dit DGU-kort, når
du spiller golf. Dette er af hensyn til bl.a. baneservicen,
som har ret til at bede om at se det. Og så kan det jo li-
geledes bruges i forbindelse med bekræftelse af tidsbe-
stillingen på touchskærmen.

Åbningstid i klubhus og bagrum
Fra den 1.3.2019 åbner klubhuset og bagrummet kl.
06.00 og lukker igen kl. 23.00. Klubhuset skal være for-
ladt senest kl. 22.45, ellers vil tyverialarmen gå i gang. 

Der er ingen adgang, når døren er låst p.g.a. alarmsy-
stem. For adgang til klubhuset og bagrummet udenfor
åbningstiden bedes man kontakte kontoret.

HUSK altid at medbringe dit DGU-kort…
og gå med dit bagmærke 2019 synligt…
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9-hulsmatcherne afholdes mandage fra kl.18:00.

Alle medlemmer er velkomne, men målgruppen for matcherne er
især nybegyndere, der har gennemført begynderforløbet og spil-
lere med et handicap på 48 +.

Det koster ikke noget at deltage, og der er ingen præmier. 
Efter spillet mødes vi i/ved klubhuset til hyggeligt samvær,
tjek af scorekort og evt. afklaring af regelspørgsmål.

Vi spiller som udgangspunkt i 3-bolde: 2 begyndere og én øvet.
Det er altid den ansvarlige for dagens match, der
beslutter holdsammensætning. 

Vi mødes ved greenfee-rummet senest kl.17:45. 
Vi slår ud fra kl.18:00.

Den første match afholdes mandag den 20.maj.
- øvrige datoer kan ses på opslagstavlen eller i GolfBox.
Husk: Der er tilmelding i GolfBox 
senest kl.16:00 dagen før.

9-huls-matcher på 18-huls-banen
Alle medlemmer er velkomne til at deltage
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Tirsdag den 5. marts var der gene-
ralforsamling i golfklubben, og 63
medlemmer mødte op. Dejligt med
en god opbakning.

Hardy Vedstesen aflagde en beret-
ning, der dels fortalte lidt om årets
gang, dels satte fokus på nogle af
de tiltag, som bestyrelsen har eller
vil igangsætte i den forestående
sæson. Især vil økonomien blive sat
i fokus, da vores likviditet skal for-
bedres væsentligt.

Jens Herping gennemgik det revide-
rede regnskab via ledelsesberetnin-
gen og viste også en analysemodel
og en likviditetsanalyse. Årets over-
skud blev på godt 92.000 kr., hvil-
ket er væsentlig lavere end for-
ventet.

Bestyrelsen havde stillet forslag om
en mindre ændring af klubbens ved-
tægter §10, stk. 2. Forslaget blev
vedtaget og herefter lyder afsnittet:

”Bestyrelsen udpeger af sin midte
udvalgsformændene for oven-
nævnte udvalg. Formanden for
Regel- og Handicapudvalget behø-
ver ikke være medlem af bestyrel-
sen”.

Bestyrelsen skal godkende udval-
genes øvrige medlemmer”.

En stille og fredelig generalforsam-
ling, kan man vist sige. Der var
nogle få spørgsmål og kommenta-
rer til beretning og regnskab. 

Referat fra generalforsamlingen
samt regnskabet er udsendt til alle
medlemmer via et Nyhedsbrev. 

Gunnar Alnor forlod bestyrelsen og
Anders Funch blev valgt som nyt
medlem af bestyrelsen. Der var gen-
valg til Theodor Baun.

Bestyrelsen har konstitueret sig, og
I kan se fordelingen af de enkelte
poster på klubbens hjemmeside..

Fra bestyrelsen skal vi minde om, at
alle er velkomne til at kontakte be-
styrelsen i løbet af året, hvis der er
noget man ønsker svar på, drøftet
eller bare har en god ide!

Karen Teglgaard

Generalforsamling 
i Skærbæk Mølle Golfklub Ølgod

Klubben tilbyder gratis træning for spillere med et
handicap på 54 og derover. Det er klubbens træner,
Danny Sejer, der står for træningen.

Træningen foregår om søndagen kl.8:00 – 9:00
fra den 7.april til den 29.september.

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig. Mød bare op. -
Der vil forekomme enkelte aflysninger p.gr.a. ferier
o.a., se opslag herom i udslagshuset.

Gratis træning for spillere med hcp.54 og derover
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Lørdag den 30. marts 2019 lavede
Anne Marie Brorson, Ribe Golfklub,
Hole in One på vores bane hul 18.
Hun var på runde sammen med sin
mand. Anne Marie er medlem af
A11 samarbejdet.

Hole in one

Klubben kører baneservice i
weekender, ved matcher og når
vi har mange greenfeegæster.
Derfor er der brug for mange. På
klubbens hjemmeside kan man
se,  hvem der pt. er på service-
holdet.

Har  nogle af vore medlemmer
lyst til at deltage, kan man skrive
sig på listen i klubhuset eller
kontakte:
Theodor Baun . Tlf:
22790115

BANE-
SERVICE

Ellers koster det klubben penge !!!

Vi er så heldige, at vi har en flok fri-
villige (Renovationsholdet), der uge
efter uge skiftes til at tømme alle
skraldespande ude på banen og i
og omkring klubhuset. 

Dog er det træls og ulækkert, når
de kommer til en skraldespand,
hvor affald , dåser og flasker ikke
er ordentlig sorteret. Det tager så
igen ekstra lang tid for dem at sor-
tere det fra hinanden. Det er nemlig
sådan, at klubben sælger alle dåser
og flasker til Dansk Retursystem,

og hvis der kommer affald i sam-
men med flasker og dåser, får vi
ingen penge for dem. Og det er da
ærgerligt.

Så hermed en opfordring til alle om
at holde orden i vore skralde-
spande.

PS. Vi har også fået nogle flotte tee-
kopper på alle teesteder, som kun
skal bruges til brækkede tee. Her
hører affald (papir, øldåser, banan-
skræl) ikke til. Tag den venligst
med til skraldespanden i stedet for.

Hold orden i 
klubbens skraldespande !!
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Endelig blev det den 28. marts og vi
kunne starte op på Seniormix. Vi
var 55 til start, en ganske dejlig
morgen, hvor vi begyndte dagen
med rundstykker og kaffe. For at
indvie de nye tee-steder havde be-
styrelsen bestemt, at alle herre
skulle spille fra ”49”. Det har nok
givet nogle spillere lyst til at spille
derfra fremover. Dysten blev afslut-
tet med frokost og præmier som
sædvanligt.

Vores  Årsspilleplan er fastlagt og
kan ses på hjemmesiden. Vi har
også fastlagt vore udflugter og i år

går vores sommertur igen til Farsø,
hvor vi spiller 2 eller 3 baner. Plejer
at være alletiders tur med godt
kammeratskab og aftenhygge.

Vi vil jo meget gerne se nogle af de
der tog ”kørekort” sidste år til vore
matcher. Vi skal nok tage godt
imod jer. Vi mødes hver torsdag kl.
7.30 og slår ud kl. 8. Prisen er for
medlemskab af klubben kr. 100 og
deltagergebyr kr. 35 hver gang som
går til frokost og præmier.

På gensyn
På bestyrelsens vegne

Per Lemming

SeniorMix

Vi fortsætter igen i år aftalen
under Ribe Amt Ordning med 3
stk. gratis fritspilskort. Disse kort
udlodder vi blandt alle udvalg-
smedlemmer. I år fik klubbens
sekretær Karen Teglgaard opga-
ven at trække lod blandt udvalg-
smedlemmerne, og de heldige
vindere blev:

Medl.nr. 154-2111:
Erling Drøgemøller

Medl.nr 154-1734:
Gunnar Alnor

Medl.nr. 154-1507:
Irene Lyng Olesen

Alle tre ønskes tillykke med kor-
tet, og vi håber, I når at få besøgt
vore naboklubber hørende under
Ribe Amts Ordning. 

De heldige vindere 
af fritspilskort 
under 
Ribe Amts Ordning
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Ja, 2019 startede jo ud som næsten
en travl sommerdag. Dette skyldtes
først og fremmest det gode vejr,
som vi havde især i januar og fe-
bruar, vore egne medlemmers iver
efter at komme ud at spille, plus at
vi er gået med i A11 greenfeesam-
arbejdet. Der kom rigtig mange gre-
enfeegæster. Her skulle en del lige
hjælpes i gang med indtjekning i
greenfeerummet. Men det gik så
fint, at jeg faktisk ikke bemærkede,
at der i februar kom dobbelt så
mange greenfeegæster som i ja-
nuar. Desværre regnede det så
meget i marts måned, at vi var nød-
saget til at lukke banen et par
gange, men dette var der også
meget forståelse for.

Alle klubber i klubben er godt i
gang. Det er dejligt, når I gang på
gang møder op herude. Det skaber
liv og god stemning.

Og så glæder jeg mig til at hilse på
alle de nye medlemmer. Kig endelig
ind til mig her på kontoret eller kon-
takt mig på telefon eller mail for op-
lysninger om forskellige ting. 

Shoppen bugner af tøj og diverse
andre golf ting, så kig endelig ind
forbi den. 

I skrivende stund har vi allerede en
del arrangementer lagt ind i Golf-
Box med deltagelse varierende fra
ca. 20 og op til 72 greenfeegæster
pr gang.  Disse bestillinger er bl.a.
kommet ud af vores PR-match, som
vi havde i starten af september
2018. Der er også en del gengan-
gere fra tidligere år. Så banen vil i
perioder være blokeret til dem – se i
GolfBox. De fleste af disse gæster
skal også have bespisning og servi-
cering i klubhuset. Og her har rigtig
mange allerede skrevet sig op på li-

sten til at hjælpe ved disse arrange-
menter. Det er luksus – tak for det.
Det plejer også altid at være rigtig
hyggelig at servicere greenfeegæ-
ster efter endt spil. Så hvis man kan
være behjælpelig på én eller anden
måde, tager vi gerne imod din
hjælp. 

Til orientering afvikler jeg ferie fra
den 20. maj til den 9. juni, men det
skulle ikke betyde noget, da der
også her er frivillige, der tager over
på kontor og shop. 1000 tak for
det. 

Vi ses til en dejlig golfsæson.

Mange golfhilsner fra kontoret.
Margit

Nyt fra kontoret
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Der har været forskellige meninger
om, hvordan vores lyngarealer skal
behandles.
Derfor har baneudvalget været i
kontakt med kommunen for at være
sikker på, hvordan vi skal foreholde
os til lyngområderne på vores bane.

Vi fik et klart svar fra den kommu-
nale medarbejder, som har været
med til at give dispensation til golf-
banen, da den blev anlagt, og han
var også med herude for 3 år siden.

Han henviste til de vilkår, som er i
tilladelsen til golfbanen og påpe-
gede, at vi havde rydningspligt af
tætbevoksning, og påpegede især
lyngområdet mellem 3-4 og 15,
som et areal kommunen vil forlange
at få ryddet endnu mere på. Der må
udvælges nogle enkeltstående
træer, gerne eg, skovfyr, røn eller
bjergfyr. Lyngområderne skal slås
hvert 10 år, hvor man fjerner alt af-
klip, og at de regler, som der bliver
henvist til på miljøstyrelsens hjem-

meside kun gælder for landbrugs-
arealer og ikke for golfbanen i
Skærbæk Mølle – her gælder de reg-
ler og tilladelser, som der blev givet
ved anlæggelsen.

Det vi har ryddet ude i vores hede-
områder er helt korrekt, og skal vi
følge forskrifterne fra kommunen,
bør vi fælde endnu mere.

Baneudvalget

Lyng-områderne
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Sportsudvalget har fået en ny for-
mand i Anders Funch. Sportsudvalget
har ansvaret for klubbens junior- og
eliteafdeling. 

Juniorarbejdet starter med træning
mandag den 8. april. Træningen vil
fra og med den 8. april blive gen-
nemført kl. 15.00-17.00 af klubbens
pro træner, Danny Sejer. Alle tidli-
gere og nye juniorspillere er naturlig-
vis velkomne til at deltage til træ-

ningen. Har du ikke mulighed for at
møde op kl. 15.00, kommer du når
du kan.

Eliteafdelingen består i år af et hold i
Danmarksturneringens 3. division og
et hold i kvalifikationsrækken. Holdet
i 3. division spiller hjemmekampe
den 15. og 16. juni samt den 18. au-
gust. Holdet i kvalifikationsrækken
spiller på hjemmebane den 5. maj,
15. juni og den 18. august. Vi håber

rigtigt mange af jer tager ud på an-
lægget og hepper på vores hold.

Der er igen i år lidt ændring i kamp-
afviklingen i forhold til sidste år. Et
hold består stadig af 7 spillere, men i
år spilles der 3 singler og 2 fourso-
mes. 

Erik Nyblom

Sportsudvalget 2019

Mens Section startede sæsonen alle-
rede lørdag den 23. marts. Første
onsdagsmatch blev spillet den 27.
marts, så nu er vi godt i gang. Det er
stadig lidt tidligt på sæsonen, hvor-
for vi slår ud ganske tidligt. Fra og
med 1. maj starter vi kl. 17.00 så her
kan de fleste forhåbentlig være med.

Vi synes selv vi har strikket et spæn-
dende program sammen, med lør-
dagsmatcher hos A11 klubberne
(undtagen Varde, hvor vi spiller ven-
skabsmatch den 20. juni). Vi spiller
Short Game mesterskab den 1. maj
og har forskellige matchformer i
løbet af sæsonen, dog med langt
flest Stableford matcher. I slutningen
af sæsonen har vi planlagt et spil nat-
golf og sæsonen sluttes af med en
match lørdag den 28. september. Du
finder spilleplanen på klubbens
hjemmeside: 
https://www.sm-golfklub.dk/wp-con-
tent/uploads/2019/02/Spilleplan-
2019-2.pdf

Vi vil slå et ekstra slag for matchen
den 29. maj, hvor vi spiller Par-match
(fourball), hvor alle medlemmer i

Mens Section bedes invitere en ven
med. Vi havde en rigtigt god match i
jubilæumsåret og håber på at kunne
arrangere noget lignende i år. Vi op-
fordrer til at i reserverer datoen i ka-
lenderen og inviterer en ven med til
dette arrangement. 

Årskontingentet til Mens Section er
kun 200,- og matchfee varierer mel-
lem 30,- og 100,- alt efter fortærin-
gen efter endt runde. Vi håber at se
mange af jer til vore matcher.  

Med ønsket om en god sæson
Mens Section

Mens Section
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Vi er helt høje endnu, over alle de
fremmødte, til vores opstartsmatch.

Vi havde opstart søndag den 24.
marts.  Der var 47 til morgenkaffe,
og 46 til spil. Vejret var skønt, så det
var dejligtat komme ud på vores
flotte golfbane igen. Det er en fornø-
jelse, at så mange bakker op om
vore arrangementer.

I år prøver vi med en sideløbende
Torsdagsmix CHAMP, som spilles
første gang, torsdag den 2. maj,
samt den 6. juni, 4. juli, 1. august og
5. september. Det koster 50 kroner
at deltage i Torsdagsmix CHAMP.
Det betales senest til 1. match den 2.

maj. Alle penge går til præmier.

Vi spiller stabelford, hvor man tæller
point sammen fra hver match. Vi
spiller 4 ud af 5 tællende matcher.

Man kan vælge at slette 1 dårlig
runde, eller hvis man er forhindret en
dag. Er man stadig med i kampen og
om vinde Torsdagsmix Champ.

I år skal Torsdagsmix selvfølgelig
også på tur.  Vi tager afsted søndag
den 26. maj, hvor vi besøger Holste-
bro Golfklub – Råsted.

2. udflugt går til Himmelbjerg Golf
Klub. Det er lørdag den 7. septem-

ber. Vi håber naturligvis,  at rigtig
mange vil med på vores ture. Så få
nu sat kryds i kalenderen de to dage,
så vi kommer så mange med som
muligt.

Og husk nu – kender du en der
endnu, ikke er med i Torsdagsmix,
så tag ham/hende endelig med. Der
er plads til endnu flere..

Vi ser frem til en rigtig god sæson
med masser af sol og ikke mindst
lækkert golfspil.

De bedste forårshilsner
Bestyrelsen i Torsdagsmix

Torsdagsmix er på græs igen

Vi byder alle kvindelige med-
lemmer/langdistance-medlemmer af
Skærbæk Mølle Golfklub Ølgod (uan-
set hcp. og alder) velkommen til sæ-
sonen 2019.

Vi startede søndag den 31. marts kl.
9.00 med morgenmad (LS. betalte).
Dernæst 18 huller (gunstart) kl.
10.30.

28 friske damer/piger trodsede star-
ten på Sommertid og deltog i dagens
program.

Vores program er igen i år meget va-
rieret, da vi mener, det er vigtigt at
vise vores medlemmer, at der findes
mange sjove og spændende måder
at spille golf på.

Sæsonens program kan ses på Skær-
bæk Mølle Golfklub Ølgods hjemme-

side og på vores opslagstavle i klub-
huset.

Vi går oftest i 3-bolde og spiller nor-
malt kl. 17.00 på flere huller (gun-
start). Fremmøde ved klubhuset
senest kl. 16.45 hvor matchfee på
(normalt) 20 kr. betales til dagens
matchledere. I år vil vi forsøge at
skrive scorekort ud til udlevering ved
ankomst.

Tilmelding på GolfBox senest kl.
12.00 på spilledagen, når intet andet
er nævnt. Startlisten er normalt klar
senest kl. 14.00 på spilledagen.
I kan allerede nu tilmelde jer de en-
kelte turneringer (spilledage) på Golf-
box. 

Pris for at deltage i Ladies Section er
150 kr. for hele sæsonen samt 20 kr.
for hver gang, man deltager (disse

penge går til præmier og afslutning)
– ønsker man at deltage i fællesspis-
ningen (ca. en gang pr. md.) koster
det omkr. 50 - 75 kr. pr. gang. 

Vi håber på at se mange gamle og
nye medlemmer.

På gensyn!

På bestyrelsens vegne

Mette Møller Kristensen

Ladies Section
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ØLGOD  •  Tlf. 7524 5675  •  Bil: 4027 5675

Gaarde Smede- og Maskinforretning A/S
Stationsbakken 13, Gaarde, 6870 Ølgod, tlf. 75 24 10 66
Kurt Nørgaard · Priv. tlf. 75 24 57 67 · Svenn Nørgaard · Tlf. 75 24 57 52

Traktorer · Landbrugsmaskiner · Aut. VVS-install. og kloakmester

GÆLDENDE FRA 1.4. - 31.10.2019

Tirsdag: ...........................................kl. 10.00 – 16.00

Onsdag:...........................................kl. 11.00 – 17.30

Torsdag:..........................................kl. 10.00 – 16.00

Fredag: ............................................kl. 10.00 – 14.00

Sidste lørdag i hver måned:.............kl. 11.00 – 13.00

Såfremt vi ikke svarer på telefonen i kontorets åb-
ningstider, kan vi være optaget i shoppen, klubhuset
eller af et møde. Hvis man lægger en besked på tele-
fonsvareren, vil vi ringe tilbage så hurtig som mulig. 

Kontorets og shoppens åbningstider

Ledige
bagskabe
Vi har flg. ledige bagskabe,
som vi udlejer

Underskab enkelt (60x60x125)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 kr.

Overskab enkelt (60x60x125):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 kr.

Dobbelt overskab (lille-80x60x125): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 kr.

Dobbelt overskab (stor-80x80x125  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600 kr.

Kontakt kontoret vedr. udleje.
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Så er det endelig forår og efter en
lang vinter er det dejligt at komme
på ”græs” og nyde den skønne natur
på banen.
Vi er en flok morgenfriske piger der
mødes hver mandag morgen til
match på golfbanen.
Alle kan være med uanset hcp. bare
man har et gyldigt  DGU kort,  så
kom bare!

Vi har lavet et spændende program
og man melder sig til på golfbox
under turneringer – morgenpigerne
senest fredagen inden.
Der bliver primært spillet stableford,
men vi prøver også andre matchfor-
mer.

For at variere spilleplanen lidt, har vi
lagt et par udflugter til andre klubber
ind i programmet, som man kan se
på Klubbens hjemmeside, under

Klubber i Klubben Morgenpigerne
Efter hver match slutter vi af med
præmieuddeling samt mad og hygge
i klubhuset. Maden hjælper vi hinan-
den med at købe ind til og sætte på
bordet.

Prisen for at deltage er 200,- kr. for
en sæson. Udover det betales 25,- pr
gang til mad og præmier.

Vi glæder os til at se rigtig mange –
både ”gamle” og ”nye” medlemmer.
ALLE er meget velkomne.

Mange golfhilsner fra
Bestyrelsen

Hilda   Anne-Mette
Doris   Helle   Jette

Morgenpigerne

Husudvalget har holdt rengørings-
dag – og nu er klubhuset klar til en
ny sæson.  Havestuen har fået sat
plader op for at dæmpes lydni-
veauet. Vi håber, at det bliver til
glæde for alle, der opholder sig der
i løbet af året.

HUSK!!
•  Tag dine golfsko af inden du går 
   ind i klubhuset – med mindre de 
   er helt rengjorte. 
   Sko med spikes må ikke benyttes 
   i klubhuset.

•  Luk døre og vinduer efter dig, 
   hvis du er i klubhuset sidst på 
   dagen – måske er du den sidste 
   den dag. Er døre og vinduer ikke 
   lukket, vil der gå en alarm til 
   alarmcentralen når der sker en 
   nattilkobling. Og det koster HVER 
   GANG de skal rykke ud.

•  Ryd op efter dig inden du forla-
   der klubhuset og borde/bænke 
   udenfor. Sæt brugt service i opva-
   skemaskinen og tom emballage i 
   de dertil indrettede beholdere.

God golfsæson!!!

Karen Teglgaard

Nyt fra Husudvalget
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KØb også VoRes

hJemmelaVede

pRoduKteR i lØssalg

KontaKt på

tlF. 22 66 81 70
spisehusetpagoden@gmail.com

åbent alle

dage 11 - 21

spisehuset

i pagoden

Medlemmer af Skærbæk Mølle Golfklub Ølgod kan
købe 10 turs kort til en buggy for 1000 kr. .

Kortene kan ikke overdrages til et ikke-medlem af
klubben.

Buggyer skal som hidtil bestilles på kontoret, og der
kan kun bestilles fra gang til gang.

Medlemstilbud 
på leje af buggy
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Jernbanegade 7-11
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SKÆRBÆK MØLLE VINEN

kan købes her
i shoppen

3 flasker
KUN

150,-

3 kr.
pr. flaske
går til

Skærbæk Mølle
Golfklub
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HovedsponsorSPONSORER

TARM BOWLING
&  FRITIDSCENTER

lyng consult

Jydsketrapper
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Tarm · Skjern ·
Ølgod

Apoteker
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SPONSORER

NØRGAARD ANDERSEN OPTIK
AUTORISERET OPTIKER OG KONTAKTLINSEOPTIKER

Storegade 4 · 6880 Tarm · Tlf. 97 37 29 22

Tistrup-Bounum
SMEDE- og MASKINFORRETNING A/S

Aut. vvs-inst.

KNUD FRANDSEN

  
     

  

               

    

    

  

  

   

  

Bjerg VVS
v      

 
    

    
  

 

   

ANSAGER BYG

PKI
        •  Bil: 4027 5675

www.monobuggy.dk
TANDLÆGERNE I ØLGOD ApS
TORVEGADE 19A • 6870 ØLGOD
Tlf. 75 24 49 44

Poul Erik
Nielsen
Tlf. 20 14 82 99

Maren 
Frandsen
Tlf. 23 27 55 73

 
edc.dk
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sdal
T   62 75 85

L

    

Ansager
Vognmandsforretning

 

    

 

    

Ølgod Ejendomskontor
Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre
        

  

        

Ådum Murerforretning A/S
v/ Kurt Chopart · Tøstrupvej 28  · Ådum
6880 Tarm · Tlf. 40 18 63 06 · Tlf. 97 37 63 06
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Viadukten 31 · 6870 Ølgod
Tlf. 75 24 60 04

 Storegade 19 · 6870 Ølgod 
Tlf. 75 24 40 19 · 23 32 86 66

  
    

  g     pTilbuddet er gældende 7. - 11. april

 
 

HAAHR’S
TØMRER & MURER APS

 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

SØS
Torvet 6

6870 Ølgod
Tlf. 75 24 59 60



Skærbækvej 12 · 6870 Ølgod
Tlf. 6177 1718

E-mail: info@sm-golfklub.dk
www. sm-golfklub.dk

Bestyrelsen
Formand
Hardy Vedstesen
Løkkevang 2, 6870 Ølgod
Mobil:     5047 4408 
E-mail:    hardy@vedstesen-web.dk    

Kasserer
Jens Herping
Egknudvej 22, 6870 Ølgod
Privat:     9690 9220 
Mobil:     2094 1792
E-mail:    jens.herping@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer
Karen Teglgaard
Svinget 18, 6880 Tarm
Mobil:     2343 6640
E-mail:    tegl@sport.dk

Erik Nyblom
Slotsgade 30, 6870 Ølgod
Mobil:     4018 6446
E-mail:    erik.nyblom@gmail.com

Anders Funch 
Skovtoften 24, 6900 Skjern
Mobil:     4085 6868   
E-mail:    funch24@hotmail.com

Sinne Rasmussen 
Pramstedvej 22, 6800 Varde
Mobil:     2174 4237
E-mail:    sinnerasmussen@outlook.dk

Theodor Baun
Diget 13, 6862 Tistrup
Mobil:     2279 0115
E-mail:    itbaun@live.dk

Kontoret
Tlf: 6177 1718
E-mail: info@sm-golfklub.dk

Klubsekretær
Margit Anthonsen
E-mail: info@sm-golfklub.dk
Mobil: 2087 5587

Træner
Danny Sejer  Jørgensen
E-mail: dannysejer@hotmail.com
Mobil: 2145 1530

Greenkeeper
Niels Chr. Hansen
E. mail:greenkeeper@sm-golfklub.dk
Mobil: 2045 1255


