
 

ÅRET DER GIK 2018 
Så er golfsæsonen ved at være på det sidste i 2018 

Det har været en varm sommer med tørke i Danmark. Måske endda 

for varmt til at spille golf.  

Vi har hvert fald kun haft ca. samme antal greenfeespillere på 

besøg, som vi havde i den meget våde sommer i 2017.  

De mange hold vi har med i diverse turneringer har klaret sig fint –
de fleste af dem. 

Selv om året går på hæld, slutter golfspillet ikke. I Harre Vig kan 

man igen i år spille sommerbane hele vinteren, med mindre der er 

frost og sne. 
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HIO –Hole in One 

I årets løb er der 5 der har lavet hole in one på Harre Vig Golfklubs bane:   

4/5-18: Freddy Wulff, 23/5-18: Kristian Andersen, 9/7-18: Kurt Starbæk og 23/9-18: Leif 

Christiansen 5/11-18: Leif Hansen. Stort tillykke til dem. 

Klubmestre 2018: 

Hulspil:  Herrer: Alex Boll Furbo & Damer: Pia Andersen 

Slagspil: 

Mid-age herrer: Henrik Wenzel 

Senior Herrer: Per Østergaard 

Senior Damer: Pia Andersen 

Veteran Herrer: Jørgen Knudsen 

Veteran Damer: Kirsten Lavgesen 

Super-Veteran Herrer: Ralf Priess Sørensen 

Super-Veteran Damer: Tove Nissen 

Junior Herrer: Alex Boll Furbo 

Tillykke til mestrene. 

 

Juniornyt: 

Alex Boll Furbo deltog søndag d 10.06.2018 i landsdelsfinalen i Junior Cup på Dejbjerg Golfbane. 

Efter de 18 huller kunne Alex lade sig hylde som vinder af U18 rækken med et forspring på 4 slag. 

Det betød, at Alex skulle deltage i landsfinalen, hvor vinderne af de 5 landsdelsfinaler mødes. Finalen 

blev spillet på Birkemose Golfanlæg onsdag d. 11.07.18, hvor Alex vandt Landsmesterskabet i Junior 

Cup. Stort tillykke til Alex. 

Årets juniorsommerlejr i uge 32: Efter en veloverstået junior sommerlejr kunne team Harre Vig, for 

andet år i træk, løfte pokalen efter samlet sejr. Flot spillet af Frederikke og Emil, som denne gang 

repræsenterede HVG over de fire dage lejren varede. Frederikke vandt desuden C-rækken i år. I alt 44 

juniorer fra 6 forskellige klubber deltog. 

Klubmatcher: 

7/4-2018 Hancock Åbningsmatch. 67 deltog 

27/5-18: Salling Efterskole Match og terrasse indvielse: 56 deltog. 

26/-18: Hjerte match, blev desværre aflyst pga. for få tilmeldte. 

23/9-18: Fur Bryghus Match: 66 deltog. 

27/10-18:  Afslutningsmatch –Golfcafeen var sponsor. 60 deltog. 

 

 



Her kommer en kort info fra de forskellige holds holdkaptajner: 

DGU Danmarksserie Eliteholdet –herre kvalifikationsrække 

Vi har alle set, hvordan køerne danser den første gang, de kommer på græs om foråret… næsten 
sådan ser det ud, når solen og lyset melder sin ankomst omkring marts og alle os golfere for alvor skal 

i gang igen. 

Spillerne omkring eliteholdet mødes jævnligt og spiller året rundt, men når foråret kommer, skydes 

sæsonen først rigtigt i gang. Puljen til grundspillet 2018 skulle spilles mellem klubberne Blokhus, 

Tange Sø, Norddjurs og Harre Vig. Spændende ”nye” baner set i forhold til de foregående års puljer, 

hvor det typisk har været naboklubber som puljemodstandere. Dejligt med lidt adspredelse�. Årets 

indledende spillerunder forløb uden problemer og Harre Vig gik ubesejret igennem. Blokhus trak sit 

hold fra turneringen den sidste spilleweekend, og selvom det gav nogle billige point til de 

konkurrerende hold kunne ingen vriste puljesejren fra Harre Vig, som dermed endnu engang 

kvalificerede sig til oprykningsspillet, som i år skulle spilles på Breinholtgård golfbane. 

Til trods for god forberedelse kunne holdet desværre heller ikke denne gang præstere på dagen og det 

viste sig, at selv på en flad bane kan det være op ad bakke med spillet. Banegennemgang, prøvespil og 

dialog omkring taktik var ikke nok til dagens slagspilsrunde og holdet endte som nr. 12. Der spilles 

om 8 pladser til oprykning og Harre Vig brugte i alt, på hele holdet, 15 slag for meget i forhold til at 

ende som nr.8. Stort set alle spillere spillede et godt stykke fra vanlig standard desværre, og 

påstanden omkring, at der hviler en åbenlys forbandelse over holdet, når det gælder slagspillet til 

oprykningsspil, holder tilsyneladende stik…  

Følgende spillere har i sæsonen 2018 spillet på holdet: Alex Furbo, Lars Andersen, Henrik Wenzel, 

Kasper B Sørensen, Torben Svenningsen, Per Østergaard, Bent Linderoth, Henrik Christensen, Bo 

Østergaard og Rasmus Schyum Jensen 

Sæson 2019 spilles derfor igen i kvalifikationsrækken i pulje med Viborg, Lemvig og Morsø. Holdet 

må op på hesten igen, og forsøge at vinde puljen, for dermed at få endnu en chance for oprykning. Det 

bliver dog med en ny kaptajn ved roret…  

Rasmus Schyum Jensen, Kaptajn elitehold 2018 

 

DGU Danmarksserie Super-Veteraner 2018  

 I sæson 2018 har Harre Vig Golfklub været repræsenteret med et hold i Dansk Golf Unions 1. 

division.  Super-Veteranerne er således Harre Vig Golfklubs højest rangerende hold!  

 DGU’s 1. divisions-gruppe bestod i 2018 af følgende 4 klubber: • Aarhus GK • Brønderslev GK • Skive 
GK  • Harre Vig.   

 I DGU-regi skal alle matcher afvikles i weekender og det har givet nogle udfordringer med hensyn til 

at stille hold.    

 Holdet er sammensat af 7 spillere: 2 damer og 7 herrer. Holdkortet ser således ud: • Damesingle • 4. 
Herresingle • 3. Herresingle • 2. Herresingle • 1. Herresingle • Mixed Foursome  



 Brutto-holdet bestod af følgende 11 spillere, der alle har været i aktion: • Tove Nissen • Karen Konge • 
Gerda Dreyer • Myrna Ølund Jensen • Frede Mikkelsen • Jørgen Jensen • Ivar Dreyer • Kristian Holst 
• Tommy Friis • Erik Bodilsen • Hans Evaldsen   

Resultatet af årets anstrengelser blev:  2 gange tabte kampe til henholdsvis Aarhus og Brønderslev. 

(Ude- og hjemmekamp) men også 2 sejre over Skive.  

 Dermed er Harre Vig GK fortsat repræsenteret i DGU’s 1. division for Super-Veteraner i sæson 2019.  

 Hans Evaldsen, holdkaptajn. 

 

DGU Danmarksserie 2. Division veteraner Vest 
 
Et hold bestående af Judith Arnfast, Bodil Olesen, Bennie Le Balle, Leif Graversen, Niels Jørgen 

Bertelsen, Niels Nüchel, John Simonsen, Jørgen Knudsen, Bent Jørgensen, Arjen Bakker og Bo 

Ericsson havde inden sæson start snakket om en mulighed for at vinde gruppen og rykke op i første 

division. Men som så ofte må man erkende, at forventningens glæde er den største. Vi kunne ikke 

klare oprykningen, men de andre hold formåede at sende os neden ud af divisionen. Guderne forstå 

det?  

Og det skulle så betyde regionsgolf. Men sådan gik det ikke. I september fik vi at vide fra DGU, at der 

ville blive oprettet en ny 3. division, som vi skulle spille i. Men fjorten dage senere var det aflyst, og nu 

skulle vi spille i en kvalifikationsrække. Så det meddelte jeg mine spillere. 

Men nu er de nye spilgrupper til 2019 sæsonen at læse på Golfunionens hjemmeside. Og minsandten, 

om ikke der er oprettet 3. divisioner igen. Men vi skal ikke spille i 3. division! Men i 2. division 

sammen med Skive, Århus og Ørnehøj. Guderne forstå det! 

Men sådan ligger landet for nærværende. 

Næste år vinder vi alle hjemmekampe. Dertil slår vi Århus og Skive på udebane. Og så er den røv 

barberet! 

Den gamle kaptajn, Bo Ericsson 

 

Regionsgolf 2018 

Regionsgolf var tilmeldt 3 hold. 1 i B og 1 i C i ABCD turneringen samt 1 veteran B hold, som vi 

desværre måtte trække, grundet manglende spillere -især damer, så hvis 1 eller 2 piger vil stille op og 

styre et veteranhold 60 + vil det være super godt. Sidste frist 1. december 2018. 

Tommy Friis har været tovholder for Regionsgolf i 2018.  

Fra 2019 er det Kim Deleuran, der bliver tovholder for Regionsgolf.  

Golf ved Limfjorden – de 9 fritspilsklubber 

Limfjords Golf som er for herrer 60 + som, først og fremmest er medlem af fritspilsordningen, andre 

kan dog godt deltage mod betaling af greenfee. 



Vi havde 5 hold med i Golf ved Limfjorden 2018:   

1 hold i A-rækken – holdkaptajn: Leif Graversen 

 2 hold i B-rækken - holdkaptajn: Ejler Bonde og Tommy Friis 

1 hold i C-rækken - holdkaptajn: Klaus Darling 

1 hold i D-rækken - holdkaptajn: Ole Højbjerg 

A og B holdene sluttede i midten af deres puljer. C var knap så godt, men D rækken gik helt til tops og 

spillede finale mod Skive, som desværre fik pokalen øv! STORT tillykke alligevel til Ole Højbjerg og 

hans hold. 

Harre Vig havde fornøjelsen af at afslutte året med et træf for alle 9 klubber. Der var 99 tilmeldte. De 

96 gennemførte i strid blæst og regn. Mange roste banen og maden var super, så det blev trods alt en 

god tirsdag ved Vigen. 

Tovholder i 2018: Tommy Friis – fortsætter i 2019 

 

Golf ved Limfjorden –for damer +60 

Holdkaptajn: Judith Arnfast 

Sommeren 2018 har Harre Vig damerne for første gang deltaget i Limfjordsgolf. Det har været 

hyggelige matcher, hvor vi i maj måned og i august måned har mødtes med 3 andre hold (2 gange) for 

at spille foursome og greensome. Heldigvis har vi klaret os rimeligt, selv om det ikke er blevet til sejre 

hver gang. Efter golfrunden har vi spist frokost sammen i cafeerne. Det har været rigtig hyggeligt.  

Vi vil gerne fortsætte med noget lignende næste år. Vi er kommet frem til, at det er sjovest at spille 

greensome, så det håber vi bliver konceptet næste år.  

I år har vi været 7 damer på holdet, hvor vi har spillet på skift. Det har været fint, for vi er jo travle 

damer, som også skal føjte rundt eller passe børnebørn. Hver gang har der været 4 damer i aktion.  

Årets spillere var: 

Helen Møller Hansen, Kirsten Laugesen, Gudny Laursen, Anne Grethe Houen, Tove Nissen, Bennie 

Lee Balle & Judith Arnfast.  

Holdkaptajn: Judith Arnfast 

Der er plads til flere 

Der mangler spillere til alle hold, så hvis nogen har lyst til at spille med, så tøv ikke. Kontakt endelig 

en af holdkaptajnerne/tovholderne.  

 

 

 

 



Seniorklubben 2018. 

Der har været 104 medlemmer. 

Vi har afholdt 22 turneringer med i gennemsnit 56 deltagere. Største arrangement var da vi havde 

deltagelse fra Skive hvor vi alt var 110 deltagere. 

Største antal med egne medlemmer var 71. Én gang blev turneringen ikke spillet færdig pga. vejret. 

Den årlige udflugt gik i år til Himmelbjerget med 47 deltagere. 

Dameklubben 

Vi har ikke modtaget info fra Dameklubben, men kan oplyse følgende: 

Formand i 2018: Hanne Revsbech 

Dameklubbens formål: At samle ALLE Harrevigs kvindelige golfspillere for at spille en runde golf 

hver tirsdag formiddag kl. 9.00 og eftermiddag kl. 16.00 i sommerhalvåret. Skabe hyggelig samvær i 

og omkring klubben. At arrangere/deltage i venskabsmatcher med naboklubber, udflugter til andre 

klubber og div. fester. 

ALLE kvindelige golfspillere som har gyldigt bane tilladelse kan deltage. 

Dameklubben glæder sig til at møde dig. Vi ses. 

Herreklubben  

Herreklubben har i 2018 arrangeret 18 torsdagsmatcher, startende primo april og afsluttende ultimo 

september. Derudover deltager Herreklubben i ”Æ Fjord Kop”, hvor vi dyster mod Hjarbæk Fjord 

golfklub – ude og hjemme; i Trekantsmatcher mod Skive og Morsø Golfklub – 1 match på hver 

hjemmebane samt ikke mindst den årlige dyst mod dameklubben. Denne match foregår som oftest 

fra rød tee, hvilket absolut må betegnes som en udebane for Herreklubben!  

Der har i sæsonen deltaget 43 herreklubsmedlemmer - enkelte har kun spillet 1 enkelt gang, andre 

helt op til 22 gange. Til bestyrelsens tilfredshed har vi igen år haft tilgang af nye medlemmer. Vi 

forsøger at lave startlisten forskelligt fra gang til gang, så medlemmerne blandes og skiftes til at gå 

runder sammen. Dermed lærer man nye mennesker at kende – og får inspiration af andres tilgang til 

golfsporten. Og nye medlemmer = ny inspiration. 

Et medlemskab i herreklubben koster 50 kr. pr. gang eller 400 kr. pr. sæson. Man har chancen for at 

vinde sit kontingent tilbage i form af vinpræmier eller bolde, idet kontingentet går til præmier til hver 

match. Derudover er der en sæsonkonkurrence – Order of Merit – hvor sæsonens 10 bedste resultater 

tæller med. Årets Order of Merit blev først afgjort i allersidste runde – afslutningsmatchen -  denne 

gang på Hvalpsund Golfklubs bane. Det er jo egentlig en fuldstændig ligegyldig konkurrence om ære 

og en pokal– specielt hvis man ikke blander sig i toppen. Men næste år……… 

Vi ses i Herreklubben –nye er meget velkomne. 

 

 

 



Fra 1.1.2019 kommer der nye golfregler. 

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 spillelinje 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  

 

Lommeguide til Golfreglerne 2019 kan nu købes i klubben til kr. 15,-  

Golfreglerne 2019 kan købes i klubben til kr. 25,- 

 

Husk i øvrigt også muligheden for:  

Regelundervisning i de nye golfregler v/Bror Arnfast den 21. januar 2019 

Tilmelding på golfbox (max 40 pladser) 

 



 

I efteråret har klubben afholdt et livrednings- og hjertestarterkursus med Jens Ole Dich Nielsen som 

underviser. Det var både lærerigt og underholdende for deltagerne. Vi gentager succesen for ”det 
arbejdende folk”, som ikke kunne være med på det sidste kursus om dagen.  

Næste kursus afholdes torsdag den 31.1.2019 kl. 18.45. Det er gratis for medlemmer at deltage. 

Kontoret har lukket fra 17.december til 7. januar 2019.  

Bestyrelsen og personalet i Harre Vig Golfklub vil gerne sige tak for i år og ønske alle medlemmer en 

rigtig glædelig Jul og et godt Nytår. Vi glæder os til, at se jer alle igen i 2019, om ikke før så måske til 

den årlige generalforsamling den 21. februar 2019. 

Julehilsner fra 

Harre Vig Golfklub 

 

 

 

 

 

 

 


