
 
 
 
 
 

Golfsimulator i Struer Golfklub 
 
Har du brug for at træne dit golfsving, eller bare få et par hyggelige timer sammen med vennerne, så er klubbens 
nye golfsimulator måske noget for dig. 
 
Simulatoren fungerer ved at man, med sine egne jern, slår en rigtig golfbold ind mod et stort lærred. Inden bolden 
rammer lærredet har kameraer opfanget alle informationer om boldens hastighed, retning og skru m.m. 
Oplysningerne behandles af computeren og bolden vises på lærredet, hvor den fortsætter ind i billedet. – Ved 
denne teknik opnås et fantastisk resultat, der giver en god og realistisk fornemmelse af, at spille på de berømte 
mesterskabsbaner, - Faktisk er det som at være der selv. 
 

BOOK STARTTID TIL SIMULATOREN 

Book dine tider i Golfbox (www.golfbox.dk), hvor du går ind på Tidsbestilling og ændrer 18 huls banen til Golfbaner Simulator. 
Her vælger du den tid du vil starte spillet på og vælger det antal timer du vil booke simulatoren. 
(2-3 pers. der spiller 18 huller = ca. 3 timer). 

 

KODE TIL NØGLESKAB 

Til højre for døren ind til simulatorrummet, hænger et nøgleskab. Koden til nøgleskabet får du oplyst i Golfbox, når du booker 
spilletider i Golfbox. 
 

BETALING 
Du betaler på Proboxen i receptionen. Timeprisen er kr. 100,- (for alle deltagerne på bolden). 
På Proboxen trykker du på: Vare & Udlejning / Golfsimulator 1 time. 
Hvis du booker simulatoren f.eks. 3 timer, skal du trykke på Stk+ til der står 3 og prisen total er 300 kr. Tryk derefter på Betal og 
betal med dit betalingskort. 
 

GUIDE TIL START AF SIMULATOR  

I golfsimulator-rummet er ophængt en guide du følger. 

 

SIMULATOR-RUMMET finder du ved at gå gennem cafeen og til højre ind i www.liv`in loungen. Døren til højre for 

dobbeltdøren ud mod puttinggreen fører dig ind i simulatorrummet. – Husk at du skal bruge nøglen fra nøgleskabet. 

 

GOLFBOLDE 

Du skal benytte de bolde der ligger i simulatorrummet.  
Du må IKKE benytte bolde med logo, da de ødelægger lærredet. 
 

Fodtøj 
Du må kun benytte flade sko med blød bund (f.eks. kondisko) IKKE GOLFSKO MED SPIKES. 
 
HUSK venligst at slukke lyset og låse simulatorrummet efter dig.  

(Lyset i loftet i simulatorrummet slukker af sig selv). 


