
Kom godt i gang 

Struer Golfklub 



Velkommen 

Al begyndelse er svær, men i Struer Golfklub har vi et begynderudvalg 

der 100% står ved din side og hjælper dig igennem forløbet. 

Vores mål er: 

- at nye medlemmer føler sig godt modtaget i klubben 

- at nye medlemmer under Begyndermedlemskabet opnår de færdig-

heder, som er nødvendige for gode oplevelser på golfbanen – både 

som spiller og medspiller. 

- at sørge for en hyggelig og behagelig atmosfære i klubben, der er 

med til at skabe relationer og socialt samvær.  

Hvis du er i tvivl, eller hvis der skulle opstå problemer, er du altid vel-

kommen til at kontakte os i begynderudvalget. 

På de følgende sider vil du kunne få information om, hvordan din før-

ste tid i Struer Golfklub vil forløbe, herunder specielt det begynderfor-

løb, der gradvist vil give dig mulighed for at komme til at spille ”rigtig” 

golf, samt andre nyttige informationer om Struer Golfklub. 

Klubbens historie 
Initiativet til at få en golfbane i Struer blev taget af advokat Søren 
Smith Knudsen i 1991. 
Efter at en arbejdsgruppe i mere end 2 år havde arbejdet på at finde 
egnede arealer, der kunne erhverves til brug for anlæggelse af en 
golfbane, blev Struer Golfklub stiftet den 8. oktober 1993 som Dansk 
Golfunions klub nr. 123. 
Arealet blev købt af Struer kommune ved en byrådsbeslutning den 18. 
januar 1994 og de første 9 huller blev åbnet den 5. juni 1996. De sid-
ste 9 huller kom til fire år senere og blev taget i brug den 29. april 
2000.  
Struer Golfklub er med ca. 1000 medlemmer kommunes største 

idrætsforening. De ca. 800 aktive medlemmer fordeler sig aldersmæs-

sigt fra 6 år til 86 år. I dag har vi i alt 8 ansatte i højsæsonen, som for-

deler sig over greenkeeper, PGA træner og forretningsføre.  



Banen har en fantastisk smuk beliggenhed på sydsiden af Oddesund. 
Arealet, der er 84 hektarer, er mod nord og vest højt hævet over fjor-
den og der er en storslået udsigt over Limfjorden fra det meste af ba-
nen. Banearkitekt: Poul Erik Hingebjerg. 
 

Klubhuset, der er indrettet i tre længer af gården ”Thagaard”, indehol-

der Café Humlum, stort selskabslokale, golfshop, kontor, reception, 

lounge, omklædningsrum og toiletter samt greenkeepernes maskin-

hal, værksted m.m. 

Hvad er et Begyndermedlemsskab? 

Et Begyndermedlemsskab er et midlertidigt medlemskab af Struer 

Golfklub, hvor du kan se om det at spille golf er noget for dig. 

Et Begyndermedlemsskab for voksne indeholder: 

4 gruppe-lektioner á 90 min.  

1 privat-lektion á 30 min. 

Ret til at benytte klubbens faciliteter. 

Gratis træningsbolde. 

Fri afbenyttelse af vores par-3 bane. 

Gratis fællestræning de fleste lørdage fra 9.00 – 10.00 (Valgfrit). 

Regelundervisning. 

 



Et Begyndermedlemskab for seniorer koster kr. 2.000 

Når du har betalt for dit Begyndermedlemskab, vil du kunne afhente 

følgende på kontoret: 

- Kontrolkort , Som ALTID skal medbringes til bgynderarrangementer- 

- Regelbøger 

- Pitchfork 

- Blåt bagmærke med medlemsnummer til Par 3 banen  

 

Er du junior så kontakt vores Pro Michael Pedersen på 6126 5433 

Hvordan får jeg mit bagmærke ? 

- Når du har bestået regelundervisning  

- Spillet dig ned i Hcp. 54 på par-3 banen 

- Bestået de 5 slagprøver 

- Deltaget i kaninmatcher og opnået 2x12 point 



Gratis lørdagstræning med Pro kl. 09.00 

Ingen tilmelding, mød du blot op i god tid.  
Efter endt træning er det muligt at deltage i par 3-bane match. 
 

Par 3-bane match lørdag kl. 10.00 

Tilmelding på dagen hos matchleder ved skranken i klubhuset. 
Pris for deltagelse 20 kr. som går til præmier  
Matchlederen kommer til lørdagstræningen og hører om folk er inte-
resserede i at deltage. 
 

Gratis hyggetræning og slagprøver om torsdagen 
Hyggetræning er et nyt koncept, hvor personer fra begynderudvalget 
står for en hyggelig træning/komsammen. Det er her også muligt at 
bestå slagprøverne.  
Tilmelding kan ske på sms til matchleder eller på den ophæng-
te seddel på begynderudvalgets opslagstavle i klubben senest tirsdag 
kl. 18. 
NB: Ønsker du at spise sammen med dine andre begyndermedspille-
re, efter endt træningen, skal du bestille det ved tilmelding.  
Pris for hele herligheden er kun 45 kr. Medbring kontanter. 
 

Torsdagsmatch  
Torsdagsmatchen er en 9 hullers match, der finder sted på den store 
bane. Det er den sidste del mod din frigivelse som golfspiller.  
Tilmelding kan ske på sms til matchleder eller på den ophæng-
te seddel på Begynderudvalgets opslagstavle i klubben, senest tirsdag 
kl. 18.  

Matchfee er 60 kr. som indeholder en sandwich samt præmier.  
Betales ved fremmøde om torsdagen. 
- Husk kontanter. 
- Mød op i god tid.  
- Tilmelding er bindende. 
 

Husk at medbringe godt humør og masser af gå på mod. 



Hvornår må jeg benytte de forskellige banefaciliteter? 
I Struer Golfklub har vi en 18 huls bane, par-3 bane, drivingrange, 
puttinggreen og indspilsareal.  
Drivingrange må frit benyttes. Vi har 3 plateauer, hvor der på den ene 
er måtter og de to andre græs. Som noget nyt i 2016 vil der blive byg-
get 3 overdækkede udslagssteder. Her bruges klubbens træningsbol-
de. Vær opmærksom på at Drivingrangen er lukket mandag fra 08.00 
– 12.00 grundet klipning. 
Puttinggreen må frit benyttes. Her bruges egne bolde.  
Indspilsareal må frit benyttes. Her bruges klubbens træningsbolde – 
Husk selv at samle dem op igen. 
Par-3 banen må frit benyttes. Her bruges egne bolde.  
18 hullers banen kan benyttes når du har opfyldt kravene for spil på 
stor bane. 
Træningsbolde må IKKE fjernes fra træ nings areal. 
 

Hvilken service får jeg hos træneren? 
Vores træner Michael blev i 2009 færdiguddannet som PGA Professio-
nel, som er en 3-årig golftræner uddannelse. Han er 33 år gammel og 
bor i Viborg med sin kæreste Helle. Du vil altid være i gode hænder 
når du får en snak med ham. 
Undervisning 
Som tidligere skrevet, vil du af Michael modtage 4 x 90 min gruppe-
træning, 1 x 30 min privatlektion samt fællestræning de fleste lørdage. 
Det kan være en god ide at tilkøbe flere lektioner, så du kan holde din 
udvikling som golfspiller i gang. Det kan enten være ved køb af privat-
lektioner, banelektioner, golfskoler (Gruppetræning) eller rejser. 
Se Michaels priser og muligheder på struer-golfklub.dk 
Vejledning til køb af udstyr 

Golfudstyr skal passe til den der bruger det. Ligesom skostørrelser, så 
er der forskellige længde, skafttyper, griptykkelser mv.  
Vi anbefaler derfor du køber dit udstyr i golfshoppen, som har den 
nødvendige ekspertise og udvalg.  Spørg endelig Michael til råds om 
det brugte sæt fra kælderen du arvede, måske er det værd at fort-
sætte med... Måske ikke…  



Udviklingen i golfudstyr har de sidste 15 år været enorm, så der er 
stor forskel på at skulle lære at slå slagene med et nyere sæt end et 
gammelt. 

      Michael Pedersen 
      PGA Professionel 
      T: 6126 5433 
 
Michaelpedersenprogolf@gmail.com 

Påklædning 
Du kan spille golf i det meste tøj, som du har i din garderobe, dog skal 
du tænkte på at du skal have mulighed for at bevæge dig. 
I Struer Golfklub har vi ingen officielle regler for påklædning. 
Bestyrelsen forventer dog, at medlemmer og gæster selv kan finde 
ud af, hvilken påklædning der er passende og rimelig at være iført, 
når man færdes i klubben og spiller banen. 
Regntøj og golfsko er ikke tvingende nødvendigt, men dog meget for-
nuftigt at anskaffe sig. Udover at regntøj selvfølgelig benyttes i regn-
vejr, så kan det være meget anvendeligt ifht. Vinden.  
Golfsko gør at man får et bedre ”greb i græsset”, men vigtigst er 
komforten og at de er vandtætte. En golfrunde på 18 huller er en gå-
tur på ca. 8 – 10km. 
I vores golfshop har de et bredt sortiment af alt, hvad en golfspiller 
har behov for. 







Der kan spilles golf i næsten alt 
slags vejr, kun torden holder den 
ivrige golfspiller indedøre, hvilket 
dog også kraftigt anbefales af sik-
kerhedsmæssige grunde. I sjældne 
tilfælde kan banen også være 
uspillelig pga f.eks vand på greens. 
Er du alene på banen, er det dit 
eget ansvar at vurdere, hvornår 
du skal stoppe spillet. Mens det i 
turneringer er turneringslederen 
der afgør, hvornår spillet stoppes. 

Golf kan spilles i (næsten) alt slags vejr 

Priser for medlemskab i 2016 

Senior     4.950,- 

Senior 100+   2.100,- 

Studiekontingent (26-30 år) 2.300,- 

Yngling 19-25 år   2.300,- 

Junior 14-18 år   1.350,- 

Junior 10-13 år   1.100,- 

Junior >10 år      900,- 

Kids-golf               Gratis 

Flexmedlemskab    1.550,- 

Passiv       350,- 

Udmeldelse  -  overgang 
til passivt medlemskab  

skal meddeles Sekretariat 
skriftligt inden udgangen af 
november måned, for ændring 
det efterfølgende år. Modta-
ges din udmeldelse/ændring 
senere end 30/11, så er du 
stadig medlem det efterføl-
gende år. (Gælder for alle 
medlemskategorier uanset 
alder og rettigheder.) 



Klubber i klubben! 

I Struer Golfklub har vi 6 klubber i klubben, som alle har et fast tids-

punkt på ugen, hvor de spiller i samlet flok. Når du er frigivet til 18-

huls banen, er du meget velkommen til at kontakte den klub i klubben 

der passer bedst til dig. 
 

Club 37 

Spilledag:   Torsdag sidst eftermiddag/aftten start fra 7. April 

Antal huller: 9 huller 

Krav:    Både for mænd og kvinder over hcp. 37 

Pris:   60kr. incl. sandwich 

Kontakt person: Thomas Nati: 2487 2955 
 

Scoreklubben 

Spilledag:  Tirsdag med start typisk mellem 15.00 – 17.00 

Antal huller: 18 huller 

Krav:   Alle Kvinder min. 18 år. Ingen handicap krav 

Pris:   20kr. pr. gang 

Kontakt person: Gertrud Kongsgaard: 2016 7637 
 

Tirsdagsdamerne 

Spilledag:  Tirsdag morgen 

Antal huller: 18 huller 

Krav:   Kvinder over 40 år. Ingen handicap krav. 

Pris:   125kr./årligt + 10kr. pr. gang 

Kontakt person: Hanne Møller Kristensen: 2682 1528 
 



Torsdagsklubben 

Spilledag:  Torsdag morgen 

Antal huller: 9 huller 

Krav:   Alle mænd og kvinder over 60 år 

Pris:   50kr./årligt + 10kr. pr. gang 

Kontakt person: Mona Lise Kristensen: 6176 7835 
 

Onsdagsherrer 

Spilledag:  Onsdag hele dagen 

Antal huller: 18 huller 

Krav:   Alle mænd over 18 år. 

Pris:   30kr. pr. gang 

Kontakt person: Peter Gregersen: 6186 7160 
 

Oldboys 

Spilledag:  Mandag morgen 

Antal huller: 18 huller 

Krav:   Alle mænd over 55 år. 

Pris:   20kr. pr. gang 

Kontakt person: Alfred Dyrmose 21427780 

 

Café Humlum 

I caféen kan det sociale ”dyrkes”. Her er mulighed for at nyde en øl el. 

vand når snakken om runden lige skal vendes. Majbritt er kontaktper-

sonen, så hvis man vil holde en fest eller lignende er det Majbritt der 

kontaktes. Der vil til tider være andre unge piger der hjælper til, dog 

mest aftenen/weekend. 

Hvis I har lyst til lidt mad er det også muligt. Vi er en Café ikke en re-

staurant, vores udvalg afspejler det som vi de sidste par sæsoner har 

fornemmet gæsterne vil købe og priserne er sat efter at der er per-

sonlig betjening meget af tiden. 



Golfshoppen Struer - Din personlige golfleverandør 

Vi er klar til en ny sæson, med masser af spændende nyheder på hyl-

derne, hvad enten du er nybegynder eller øvet, så har vi udvalget. 

Som nybegynder er der mange valg der skal tages m.h.t køb af golf-

udstyr og tilbehør, men du er i gode hænder hos os.  

Mange går nok med tanken om, skal vi købe nyt eller brugt?  

Man skal vide hvad man køber, hvis man vover sig ud i brugt marke-

det.  Man kan nemt komme til at købe noget som egentligt ikke pas-

ser til ens niveau, så det er for svært, at spille med. Derved gør du det 

sværere for dig selv, at få en god start på din golfkarriere. I Golfshop-

pen står vi altid klar til at råde og vejlede dig til det rigtige køb, efter 

dine ønsker og behov.  

I samarbejde med klubbens PGA træner Michael Pedersen, er vi selv-

følgelig også behjælpelige med opmåling af dit nye udstyr, så vi er 

sikre på det passer til dig, din højde m.m.  

Vi står altid klar i Golfshoppen Struer til, at hjælpe dig med dit nye 

køb af golfudstyr. Så kig forbi shoppen og tag en snak, med en af vo-

res kvalificerede medarbejdere. 

Vi ses i Golfshoppen Struer 

Vi har sammensat en super pakkeløsning, til en meget attraktiv pris, 

i en god kvalitet.  

Wilson HDX komplet golfsæt fås i dame/herre, stål/grafit 

Sættet består af: Driver, fairwaywood, hybrid, Sw-6, Putter, bag. 

Pris optil 3199,- 

3 hjulet golfvogn 899,- 

Samlet pris  incl. vogn  

NU KUN 3499,- 



De frivilliges betydning for Struer Golfklub 
Vi har i Struer Golfklub en meget velfungerende klub, takket være 
hele vores personale: Greenkeepere, Pro, forretningsfører, shoppen 
samt personalet i Cafeen. De yder alle en stor indsats hver eneste dag 
for at medlemmer, gæster og sponsorer skal føle sig godt tilpas i 
klubben. Men Struer Golfklub er i den grad også bygget på at vi har et 
rigtigt godt klubliv, og en masse frivillige der gør et kæmpe stykke 
arbejde. Vi har frivillige der hjælper til når der skal bygges ting i klub-
ben, det kan være simulatorrum, og vores næste store projekt; over-
dækket træningsanlæg på drivingrange. 
Vi  har også en masse frivillige der er med i  udvalg, med hver deres 
ansvarsområder for at få tingene gjort, komme med nye ideer/tiltag 
inden sæsonstart og med løbende møder henover sæsonen. 
Vi har et super godt begynderudvalg, der tager sig af alt hvad der har 
med begyndere at gøre, såsom eksempelvis at tilrettelægge matcher 
og arrangementer. Klubhusudvalget tager sig af alt vedligeholdelse af 
klubhuset. Juniorudvalget skaber rammerne for at vores unge men-
nesker føler sig godt tilpas i klubben. Eliteudvalget tager sig af, og 
planlægger sæsonen for vores elitetrup, og vi har et sponsorudvalg 
der bruger masser af tid hen over vinteren på at finde nye sponsorer, 
samt snakke med eksisterende sponsorer. Du kan se en oversigt over 
alle vores udvalg på klubbens hjemmeside. 
Kort sagt, så er der masser af folk der yder et stort stykke frivilligt ar-
bejde, som vi ikke kan være foruden i Struer Golfklub. 
 

Vi har hvert andet år siden 2011 været vært for et større DGU arran-
gement, senest i sommeren 2015, hvor vi var vært for DM i slagspil. I 
3 dage stod der 35 frivillige klar til at hjælpe med alt muligt, og det er 
virkelig Deres fortjenste at arrangementet gik så godt som det gjorde. 
Det er en kæmpe fornøjelse at være medlem af en klub, hvor der er 
så mange der vil yde et stykke frivilligt arbejde. 
Skulle du få lyst til at hjælpe til med et eller andet i klubben, er du 
altid meget velkommen til at kontakte Jette på kontoret eller under-
tegnede, vi kan altid bruge friske frivillige der vil hjælpe til. 
Velkommen som begynder i Struer Golfklub. 



Vi håber… 

… at du i dette hæfte har fået svar på mange af dine spørgsmål 

… at du føler dig i gode hænder 

… at du ikke tøver med at kontakte forretningsføreren, begynderud-

valgs- formanden eller PGA Proen, i din søgen efter svar på dine 

spørgsmål 

… at du i mange år fremover bliver en del af miljøet i Struer Golfklub 

Det bedste hold 



Bestyrelsen i Struer Golfklub 
Bestyrelsesformand                      Næstformand                Kasserer  

Lorenz Hansen                      Jørn Mikkelsen                            Niels Nørsøller  
 

Bestyrelsesmedlemmer 

Jesper Krøll  
Nielsen   

Ole Amtkjær  
Pedersen  

Torben Uhre 
Knudsen   

Kim Steen  
Gadegaard  

  Begynderudvalg 
 

Formand: 
Thomas Nati 
Fredensvang 5 
7600 Struer 
2487 2955 
fredensvang5@mail.dk 
 

Bruno Dahl Bruun 
Rønne Alle 10 
7600 Struer 
2130 8814 
bdahlb@icloud.com 

Nicklas Bank 
Danmarksgade 18,1 
7600 Struer  
2370 2874 
Nicklasbank@gmail.com 
 

Conny Hede Vestergård 
Stentofterne 297 
7600 Struer 
28153999 
hedeconny@hotmail.dk  

Poul Villadsen 
Lilleørskovvej 4 
7600 Struer 
4085 4357 
poulvilladsen@gmail.com 
 

Karl Henrik Lauridsen 
Ternegade 12 
7673 Harboøre 
2267 5017 
karllauridsen@hotmail.com  


