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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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Året startede fantastisk i forhold til

sidste år, hvor vi måtte lukke i flere

måneder p.g.a. vand.

Vi havde rigtig mange A11-spillere

de første måneder, og også henover

sommeren, p.t. lander vi nok om-

kring de 2.800 besøgende fra de

andre 4 A11-klubber i alt. Vi afven-

ter selvfølgelig spændt på, hvad op-

gørelsen kommer til at udvise

økonomisk. Samarbejdet fortsætter

også i 2020.

Der er ikke mange skader tilbage på

banen efter tørken sidste år – gre-

enkeeperne har gjort et kæmpe ar-

bejde for at få fairways i orden igen,

hvilket er lykkedes til UG.

Flisen havde vi ikke forventet noget

nævneværdigt større mængde af,

men alligevel nåede vi samme

mængde som året før – og til en

bedre pris. I den kommende vinter

har vi fået påbud fra kommunen om

at få ryddet mere op i bevoksningen

på arealet mellem hul 3-4 og 15.

For øjeblikket er vi i gang med at

gøre klar til det nye teested på hul

18, som flytter længere om til højre,

og afstanden til greenen bliver

større.

Baneudvalget har udarbejdet en ar-

bejdsplan for vinteren og fremtiden

– planerne er tidligere sendt ud og

kan også ses på hjemmesiden.

Her kan nævnes, at der henover vin-

teren vil blive plantet rigig mange

træer på banen. P.t. er der i første

omgang bestilt 100 stk.

Der arbejdes også på at få lavet en

frugtplantage efter hul 14 og til

venstre for hul 15, samt en blom-

sterhave på 1200 kvm samme sted.

DGU´s Natur- og Miljøfond er søgt

om midler til opgaven, og vi får be-

sked først i december.

I øjeblikket arbejder vi på, at få en

båd og klipper gjort klar til at rense

op i søen. Vi har fået penge fra Syd-

bank  og Aage Dahls fond til købet.

Erhvervsklubben med 24 medlem-

mer fortsætter også samarbejdet

med Henne i 2020. Desværre måtte

vi aflevere hånepokalen til Henne

igen – vi har hver især haft den i 3

år.

400 kilovolt el-ledningerne afventer

vi spændt udfaldet af, hvor stor be-

tydning det får for banen. Der

skulle forelægge en plan her sidst i

november fra Energinet.

Sponsorudvalget er også ved at

trække i arbejdstøjet igen, og skal

ud at besøge alle vore gode sponso-

rer, som støtter godt op om klub-

ben. Uden sponsorer vil det blive

svært at få enderne til at nå sam-

men. En STOR TAK til alle 71 spon-

sorer. 

Her på fladerebet kan jeg oplyse, at

Golf-Pas samarbejdet også fortsæt-

ter i 2020.

Som afslutning vil jeg takke alle –

medlemmer, frivillige, udvalg og

den øvrige bestyrelse for et kanon

indsats i 2019 og på gensyn i 2020.

God jul og godt nytår til alle

Hardy Vedstesen

Formanden har ordet

Ådum Open blev afviklet i det flotte-

ste vejr lørdag den 24. august på

Skærbæk Mølle Golfklubs bane. Der

var 19 deltagere og der var skarp

konkurrence omkring ejerskabet af

pokalen, som er bevis på årets me-

ster.

Der blev startet med en lille skarp

kl.- 9.oo, og alle var glade og godt

tilfreds, vejret gjorde rigtigt meget

på humøret, der blev dystet i flere

discipliner, og afsløring af resultater

skete først ved aftenfesten. Der var

ekstra gæster til aftenfesten, hvor

ægtefæller kunne deltage, så der

var 26 deltager til festen. Efter at

alle havde indtaget en tre retters

menu, blev resultaterne afsløret.

Årets mester blev Doris Christen-

sen.

Foto viser Doris Christensen sam-

men med de øvrige vindere i turne-

ringen.

Endnu engang blev der lavet et rig-

tigt hyggeligt arrangement, med en

lille snert af konkurrence – jo de

kan også det der i Ådum.

Ådum Open
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Søndag den 6. oktober blev DGU´s
Juniorholdturnerings landsfinaler af-
viklet på Skærbæk Mølle. 
Det blev en rigtigt dejlig dag, hvor
alle spillere, holdkaptajner og med-
rejsende supportere oplevede vores
bane fra dens bedste side. Vejrgu-
derne var med os og da vores gre-
enkeepere havde lagt et stort stykke
arbejde i at få banen til at fremstå i
en særdeles god stand, blev banen
rost til skyerne af vores gæster, hvil-
ket naturligvis var skønt at høre. 
Flere af de tilrejsende lovede med at
vende tilbage for at spille banen
igen. En af gutterne fra Simons Golf
Klub, der vandt A-rækken i U25 ka-

tegorien, mente at vores bane i
hvert fald er blandt top-5 i hele Dan-
mark!
DGU stillede med en turneringsle-
der og en dommer og klubben
havde frivillige til forskellige opga-
ver, for at få turneringen gennem-
ført på bedste vis. Margit styrede
kontoret og vi havde to startere, da
holdene startede både på hul et og
ti. Vi havde forecaddies placeret på
tre huller og naturligvis havde vi
flere dygtige frivillige i køkkenet til
at servere morgenmad og frokost. 
Der skal lyde en stor tak til alle der
var med til at gøre arrangementet til
en succes for klubben og en god
oplevelse for spillerne. Det var også
glædeligt at konstatere at flere af
klubbens medlemmer kom ud for at
følge afslutningen af matcherne, så
spillerne fik anerkendelser for det
gode spil.
Der var otte hold i U16 kategorien,
fordelt på fire rækker og seks hold i
U25 kategorien, fordelt på tre ræk-
ker. Resultaterne fra de forskellige
matcher finder du her:
https://www.danskgolfunion.dk/se
ktionsside/golfbox-links#/inter-
club/864/matchschedule/6429

Vi har modtaget et kort takkebrev
fra DGU for godt samarbejde, hvil-
ket naturligvis luner. Endnu bedre
er at DGU´s turneringskonsulent
har lovet at vi senest i 2021 igen
kan lægge bane til en DGU-turne-
ring.

Det kan vi alle være glade og stolte
af!

Erik Nyblom

Finalegolf i Ølgod
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I år har 44 nybegyndere været tilmeldt begynderforlø-
bet. – Heraf har 5 deltaget på et særligt Ældre Sags
hold.

I løbet af året har vi afholdt 17 ordinære træningsmat-
cher på 9-hulsbanen. Endvidere har vi i samarbejde
med klubbens mentorer gennemført 10  9-hulsmatcher
på 18-hulsbanen. I år er matcherne blevet spillet om
mandagen fra kl. 18:00.

Den planlagte par-match på 18-hulsbanen blev i år des-
værre aflyst p.gr.a. for få tilmeldte.

Hvert år spiller nybegynderne fra Outrup og Skærbæk
Mølle en match sammen. I år blev matchen afholdt i
SMGØ. Det var en rigtig hyggelig og god aften – og vej-
ret var helt OK. Til næste år skal begynderne herfra så
til Outrup og spille en onsdag aften.

Den traditionsrige afslutningsmatch for alle årets be-
gyndere blev afholdt søndag den 29.september. Dagen
startede med fælles morgenmad og information. Deref-
ter blev der spillet 9 huller på 18-hulsbanen efterfulgt af
en puttekonkurrence på putting-green. Til slut var der
grill-pølser og præmier til alle! Årets Nybegynder blev
kåret, det blev Carsten Skovgaard, som i løbet af året
havde spillet sig ned i hcp. 40. Årets Golffidus går altid
til en spiller, der har vist god klubånd, bl.a. ved at
bakke op om samt deltage i Begynderudvalgets arran-
gementer – Årets Golffidus gik til Lars Alverljung. 

I Begynderudvalget glæder vi os til at se rigtig mange af
”vores” nye golfspillere på banen i løbet af vinteren.

Sinne Rasmussen
Begynderudvalget

Begynderudvalget
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Året der gik.
Først tak til alle Jer friske Morgenpi-
ger, som møder op mandag mor-
gen kl. 7.30 - uanset vejret.

Vi har i gennemsnit været 26 spil-
lere pr. gang (vi er i alt 36 medlem-
mer) – og vil gerne være flere – så
kom bare.

Der har været i alt 22 spilledage,
hvoraf de 2 første blev forhindret af
henholdsvis frost og prikling af 18-
huls banen. Men så spillede vi i ste-
det 9-hulsbanen.

Vi har prøvet forskellige slags spil:
Texas Scramble – Norsk Stableford
– Greensome – Rød bold – 3-kølle-
match – hvor man undrer sig over,
at vi går rundt med alle de køller og
jern – når det går rimeligt med kun
3….

Den 13. maj var vi 21 spillere på ud-
flugt til Henne Golfklub, hvor vi spil-
lede med Mandagspigerne. Dejlig
dag med fint vejr og god mad.

Den 27. juni spillede vi damer mod
herrer sammen med Seniormix.
Herrerne vandt pokalen tilbage,
men kun med 1 point, så det må vi
gøre bedre næste år.

Den 19. august var vi 23 spillere på
udflugt til Kaj Lykke Bramming.
En dejlig dag og en fin bane, med
mange vandhuller – men bare man
havde nok bolde med, så gik det
fint.

Den 16. september var vi 26 spillere
til klubmesterskab.
Gunhild blev suveræn vinder af po-
kalen med 36 point. Tillykke Gun-
hild – flot!

30. september var vi 27 spillere
samlet til spil og derefter general-
forsamling og middag. 18-hulsba-
nen blev lukket p.g.a vand, men så
spillede vi bare 9-hulsbanen.

Tilslut vil jeg gerne sige tak for i år
og tak til bestyrelsen for godt sam-
arbejde.
Håber på en god sæson 2020.

Jette Smedegaard Pedersen

Morgenpigerne



7

I Husudvalget kan vi se tilbage på

en sæson med mange greenfee gæ-

ster og dermed også flittig brug af

klubhuset.

Vi har i løbet af sommeren fået nye

stole til mødelokalet – finansieret af

bidrag fra ”Klubber i Klubben”. De

gamle stole blev solgt. Næste ”pro-

blem” er nu lyden i lokalet. De nye

stole dæmper ikke støjen så meget

som de  gamle. Vi håber at kunne få

problemet løst inden sæsonstart

2020.

Vi har søgt midler til nye stole i klu-

blokalet og til nye stole og borde i

havestuen. Vi har fået 15000 kr. fra

Nordea Fonden og et bidrag fra

”Klubber i Klubben” her i efteråret

på 8000 kr., som  også hjælper

godt til, så jeg håber, vi kan få en fi-

nansiering af stole til klublokalet på

plads snarest.

Til stole og borde i havestuen går vi

gang med en ny omgang ansøgnin-

ger til fonde.

I løbet af vinteren går vi i gang med

at ændre døren til herretoilettet. Det

er et krav fra kommunen, at toilet-

tet bliver handicapvenligt. Det vil

bl.a. sige at døren skal være bre-

dere og døren udskiftes formentlig

til en skydedør. 

Husudvalget er klar til en ny sæson

– og den starter med en hovedren-

gøring den 24. februar 2020.

Karen Teglgaard

Fra Husudvalget

Sidste år skrev jeg, at vi forhåbent-

lig blev flere, der ville deltage i hul-

spilcup 2019. Det lykkedes, vi var i

år 35 deltagere. Det vil sige, at vi

blev dobbelt så mange som året før.

Dejligt. 

Og igen blev det en spændende og

sjov turnering, hvor spillet til tider

blev afgjort før hul 18, eller hvor

man skulle ud på flere end atten

huller for at få en afgørelse. Finalen

blev i år spillet tirsdag d. 17.09. Det

blev en blandet fornøjelse på grund

af vejret med storm og voldsomme,

men korte byger. Ikke desto mindre

var det en flok glade spillere, der

kom ind til en omgang lækre land-

gangsbrød og præmieoverrækkelse. 

Vi spillede en greensome/hulspil.

Inklusive de to finalister var vi 22

deltagere. Det passede fint med

fem hold, der spillede greensome

og startede først. Så stod vi klar til

at modtage de to finalister: Erik Ras-

mussen og Vagn Sørensen på hul

18. Det var knap så spændende i år,

som det var sidste år, hvor hul 18

måtte spilles flere gange for at få en

afgørelse. I år var det afgjort inden

hul 18. 

Vinderen i 2019 blev Vagn Søren-

sen. 

Vi ser frem til en god turnering i

2020.

Holger og Hermann

Hulspil 2019
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Den 28.3 startede vi med at spille
golf og vi var 56 til start.

Gennemsnittet af deltagere har
være knap 51,  med 36 som det la-
veste og 61 som max.

Som sædvanligt har vi spillet en del
forskellige former for golf og jeg
tror, at de fleste sætter pris på lidt
afveksling. 

Vi har været på et par udflugter til
Ribe og Kaj Lykke. I Ribe var vi knap
100 spillere, lige mange fra hver
klub. I 2020 kommer Ribe til os, så

vi må sørge for et godt arrange-
ment.

Vores sommerudflugt gik ( jeg
havde nær sagt som sædvanlig ) til
Farsø. Igen i år havde vi en rigtig
god tur, både golfklubberne og
Farsø gør deres bedste for, at vi
skal føle os godt tilpas. Vi var 36 af-
sted.

Bestyrelsen vil prøve at se, hvilke
muligheder der er til næste år, det
bliver nok ikke Farsø igen.

Vi nåede i løbet af året op på 91

medlemmer i klubben, så det er
fint, men vi vil gerne have flere
medlemmer.

Langdistance medlemmer i golf-
klubben er velkomne i seniormix og
spiller til samme pris som alminde-
lige medlemmer. Gæste spillere er
ligeledes velkomne, de betaler et
lille tillæg + evt. greenfee.  Den nye
bestyrelse samles den 14. novem-
ber for at konstituere sig.

Per Lemming

Seniormix 2019

Det er blevet vedtaget, at vi fra 2020 går bort fra bag-
mærker til alle medlemmer af 18-huls banen. I stedet
for er det vigtigt, at DGU-kortet altid skal med-
bringes ude på banen, hvis man bliver bedt om at
forevise det. DGU-kortet er bevis på, at man har betalt
kontingent og er medlem af klubben. Samtidig kan
det nemt og let anvendes ved bekræftelse af tid i
Golfbox ved touchskærmen.

Medlemmer af 9-huls banen
Alle medlemmer af 9-huls banen skal stadig have ud-
stedt bagmærker. Her vil der blive sendt en mail ud,
når de er klar til afhentning i januar 2020

DGU-kort og bagmærker
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                                                                   Hul
2.4.2019 Ernst Kviesgaard, Skærbæk Mølle                12
25.6.2019 Grethe Axelgaard, Varde Golfklub                 8
21.8.2019      Mona Maigaard, Jelling Golfklub                    5
10.9.2019 Kurt Chopart, Skærbæk Mølle                        8
21.9.2019 Ove Blom Hansen, Varde Golfklub               18
24.10.2019    Peder Larsen, Skærbæk Mølle                        9

Hole-in-one på 18-huls banen

Ernst Kviesgaard Grethe Axelgaard Mona Maigaard

Kurt Chopart Ove Blom Hansen Peder Larsen
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Så er det igen tiden, hvor tankerne
retter sig mod den forgangne
sæson.

Medlemstal = 43 (næsthøjest i L.S.`
historie.)

Deltagerantal i gennemsnit: 24

Champagnematch (der efterhånden
er blevet en tradition) var igen en
ret populær ”åben match” (andre
klubber og damer, der ikke er med-
lem af Ladies Section, kan også del-
tage). I år deltog 47 spillere (heraf 9
greenfeegæster hvoraf 2 var med-
lem af A11 og 11 lokale, der ikke
var medlem af L.S.).

Vi fik besøg af Henne (en af vores
venskabsklubber) i foråret og vandt.
45 deltog (heraf 16 fra Henne).

Vores årlige match imod Mens Sec-
tion endte for en gangs skyld med
en stor sejr til L.S. (354point mod
313 point – 10 bedste score). Det
skal dog nævnes, at matchen lå på
en tirsdag og deltagerantallet var
12 mænd mod 25 damer. Vi er dog
glade for sejren alligevel.

Solheim Cup imod Varde er også
ved at ”bide” sig fast i vores pro-
gram. Hulspil - Foursome og Single.
En gang i Varde og en gang i Skær-
bæk Mølle pr. sæson. I år tabte
Skærbæk Mølle desværre både i
Varde og Skærbæk Mølle. – Samlet
en sejr (desværre) til Varde på 28,5
imod 20,5 til Skærbæk Mølle. I
Skærbæk Mølle deltog 12 fra Varde
og 22 fra Skærbæk Mølle og i Varde

deltog 20 fra Varde og 18 fra Skær-
bæk Mølle.

Vi besøgte Dejbjerg Eftermiddagspi-
ger (også en af vores venskabsklub-
ber) i august. De deltog med 34
spillere – vi deltog med 17 spillere.
Dejbjerg vandt stort (179 point mod
159 point – 5 bedste score) og ge-
nerobrede pokalen, der nu står i
Dejbjerg.

Vores årlige udflugt gik i år til Brein-
holtgård. 15 medlemmer deltog
(mod 14 i 2018). En hyggelig dag
på en flot og spændende bane.

Vi har jo vores ”lille dyst” i årets løb:
”Sommerens bedste Scorekort” –
(dette kan man tilmelde sig, hvis
man har lyst). I år deltog 33 (mod
26 i 2019). – Hver gang, der spilles
Stableford eller Slagspil kan man
vælge (eller undlade at vælge) et
eller flere slagspilsscore på div. hul-
ler. – Alle huller skal være valgt ved
afslutning (ellers er man ude af be-
tragtning). Efter endt turnering fra-
trækkes det halve af starthcp. (dette
giver ”lavhcp. spillere en fair chance
for at deltage i ”dysten”). For at
finde nettoscoren.

Nu tror udenforstående måske, at
det kun drejer sig om ”dyster” mod
fremmede/interne klubber. Så kan
jeg meddele, at det bestemt ikke
er et krav at deltage i disse –
det kan man gøre, som man har lyst
til.
Det er heller ikke et krav, at man
har et bestemt handicap for at
kunne deltage i Ladies Section!! –

Alle kvindelige medlemmer/fjern-
medlemmer kan deltage, og vi spil-
ler alle sammen med hinanden –
hver gang – uafhængigt af handicap
– der ”kigges” ikke på ”hvor ”god”
eller ”dårlig”, man er!! – Vi ønsker
blot, at så mange som muligt får
mulighed for at spille med andre
kvindelige medlemmer af Skærbæk
Mølle.

Aktivitetskalender for 2020 og be-
styrelsens sammensætning kan ses
på klubbens hjemmeside, når kon-
stitueringen er afgjort – vi holder
konstituerende møde 14/11 – her-
efter bliver planerne offentliggjort
snarest. 

Vi håber på at se mange både
gamle og nye medlemmer i
Ladies Section i 2020.

På bestyrelsens vegne

Mette Møller Kristensen

Ladies Section
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Klub- og Erhvervsklub
matcher i
Skærbæk Mølle Golfklub
2020

Lørdag den 4. april Åbningsmatch

Fredag den 17. april Erhvervsklubben - opstart

Søndag den 26. april Blommenslyst i Blommenslyst

Fredag den 1. maj Erhvervsklubben – 1. Match i Henne

Uge 21- den 18.-22. maj Fødselsdagsuge

Torsdag den 21. maj Fødselsdags-match

Lørdag den 6. Juni Erhvervsklubben - udflugt

Uge 25: Den 13. – 19. juni Kampagne-uge

Lørdag den 20. juni Greensome

Fredag den 26. juni Erhvervsklubben – 3. match mod Henne i Skærbæk Mølle

Søndag den 9. august Greensome

Fredag den 21. august Erhvervsklubben – Ryder Cup mod Henne i Skærbæk Mølle

Lørdag den 22. August Erhvervsklubben – Ryder Cup mod Henne i Henne

Torsdag den 27. – lørdag den 29. august Klubmesterskaber

Fredag den 4. september Sponsormatch

Søndag den 13. september Blommenslyst i Skærbæk Mølle

Søndag den 27. september Udvalgs- og medhjælper-match

Fredag den 2. oktober Erhvervsklubben spiller sidste match i Henne

Lørdag den 3. Oktober Erhvervsklubben spiller sidste match i Skærbæk Mølle

Søndag  den 18. oktober By mod By-match

Lørdag den 14. november Skotsk Highland Cattle-match

Søndag den 27. december Pakke-match

Flg. Datoer er reserveret til DGU kval/Danmarksserie:

                          2. + 3. maj DGU 3. div. og Kval t/Danmarkserie. 1 af dagene i SMGKØ

                          13. + 14. juni DGU 3. div. og Kval t/Danmarkserie. 1 af dagene i SMGKØ

                          15. + 16. august DGU 3. div. og Kval t/Danmarkserie. 1 af dagene i SMGKØ
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Hul 18 set fra det nye teested (60). Der er 140 til boldværket og 148 til midtgreen.
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PR-udvalget ser tilbage på en sæson
med godt gang i de aktiviteter, som
udvalget har været med til at sætte
gang i hen over året.

Golfens Dag i april måned, Tag en
Ven med i maj måned og indby-
delse til en dag for familier var alle
pænt besøgt. 5 familier meldte sig
efterfølgende til Familiegolf.

På Spil Med Dagen i august måned
mødte 13 medlemmer op med 26
ikke golfere. 1 startede med golfkø-
rekortet dagen efter og 13 er skre-
vet op til golfkørekort i foråret
2020.

Også samarbejdet med Ældre Sagen
har givet aktivitet.

I uge 25 havde vi tilbud på golf og 3
stk. håndmadder for 150 kr.  Der
kom 504 gæster på 18 huls banen
(mod 265 i 2018)  - heraf 61 fra
A11 ordningen. På P & P banen,
som kunne spilles for 75 kr., kom
der 32 gæster.

Udvalget er næsten færdig med
handlingsplanen for 2020. Her fort-
sætter vi med tilbuddene som i
2019, men har valgt at sætte mere
fokus på brugen af Facebook. Et par

af klubbens medlemmer er kommet
med gode ideer og vil også bidrage
til, at vi kan være mere offensive.
Bl.a. bliver der oprettet forskellige
grupper, som man kan tilmelde sig.

Uanset hvordan vi formidler til-
bud fra klubben i annoncer, Ny-
hedsbreve og Facebook - så er
det de gode historier, som I kan
fortælle, der sælger bedst. Vi
betragter alle klubbens med-
lemmer som ambassadører. 

Vi ser frem til sæson 2020.

Karen Teglgaard

Nyt fra PR-udvalget
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1.  Bestyrelsen:
     Anders Funch stopper i bestyrelsen (er overgået til SMGØ`s bestyrelse)  Tak til Anders for godt arbejde.
     Ind i bestyrelsen er valgt Leif Andersen. Vi ser frem til et godt samarbejde.

2   Økonomi:
     Vi har penge i kassen og giver en skærv til SMGØ.

3.  Medlemmer:
     Vi har i år været 66 medlemmer i Torsdagsmix.  Der er plads til flere – alle er velkomne. Der er ingen handicap
     begrænsning. Så til nye golfere – prøv det.
     
4.  Vores aktivitetsplan i 2019 var udvidet med dage, hvor resultaterne talte med til vort nye tiltag 
     ”Torsdagsmix champ”.  
     Vinderne blev : A rækken: Ida Nielsen. B rækken: Anders Funch og C rækken: Henrik Ørum Jensen.
     Det vil vi fortsætte med i 2020. Se aktivitetsplan for 2020, som vil udkomme ca. 1.2.2020

5.  Til sidst:
     Opstart 2020 vil blive søndag den 22.03.2020 – så sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Tak for året 2019!  God jul og godt nytår.

Med venlig hilsen
Tordagsmix bestyrelsen

Pbv.
Grethe Graversen og Martin Nielsen

Torsdags Mix



15

Der er online tilmelding i golfbox under klubbens turne-
ringer, senest 3. jan. 2020.
Spilledage og klubber oplyses derefter.

Med venlig hilsen
Theodor Baun

Regionsgolf 2020

GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER TIL 31. MARTS 2020

Tirsdag: ...........................................kl. 10.00 – 14.00

Onsdag:...........................................kl. 10.00 – 14.00

Torsdag:..........................................kl. 12.00 – 16.00

Fredag: ............................................kl. 10.00 – 13.00

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

Fra den 1.10.2019 åbner klubhuset og bagrummet kl.
07.00 og lukker igen kl. 20.00. Klubhuset skal være
forladt senest kl. 19.45, ellers vil tyverialarmen gå i

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

Åbningstid i klubhus og bagrum

ØLGOD  •  Tlf. 7524 5675  •  Bil: 4027 5675
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Her sidst på sæsonen har 18-huls
banen desværre været lukket indtil
flere gange på grund af megen
vand og rimfrost, ligesom kørsel
med golfbiler og scootere har været
indstillet både pga. dette også. Det
er der vist ingen, der synes er spor
sjovt, men vi må jo nu én gang ind-
rette os efter vejrets luner.

Siden sidste klubblad udkom, har vi
haft forrygende travlt alle sammen.
Og det er forståeligt nok, da vi har
haft besøg af dobbelt så mange gre-
enfeegæster som sidste år. Travlhe-
den har dermed slået igennem over
hele linjen. Jeg vil ikke nævne nogle
eksempler, hvis jeg skulle komme
til at glemme nogle. Men jeg vil til
gengæld takke alle jer frivillige, der
altid på én eller anden måde har
stået på pinde til at hjælpe herude

uge efter uge og til de forskellige
arrangementer, der er blevet af-
holdt. Jeg er aldrig gået forgæves
efter jeres hjælp. 

Klubber i klubben har alle været tro-
faste hele sæsonen og haft afslut-
ninger. Det er nu altid med lidt
vemod fra min side, når sæsonen
slutter for dem. Men heldigvis fort-
sætter de fleste med at spille her-
ude vinteren igennem, hvis ellers
vejret tillader det. 

Og jeg håber, at alle I nybegyndere
synes, det er sjovt at spille golf. Det
har i hvert fald været en fornøjelse
at møde jer herude. Så fortsat held
og lykke med golfspillet til jer.

Mit arbejde forsætter også her i vin-
terperioden med forberedelser til

næste sæson, årsafslutning af golfå-
ret 2019 og kontingentudskrivning
for 2020 med meget mere. Ligele-
des har jeg en del ferie, som jeg
samtidig skal have afviklet inden
min fratrædelse den 1. marts 2020. 

Til slut vil jeg gerne minde om, at vi
jo har mange forslag til julegavekøb
i shoppen. Ligesom vi gerne udste-
der gavekort til f.eks. køb af varer i
shoppen, kontingent, golfkørekort,
greenfeebilletter eller vin.

FORE - Og en stor tak til alle for
godt samarbejde i sæsonen 2019.

Margit

Nyt fra kontoret

Stemningsfoto
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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

3042 9002
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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
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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


