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Nyhedsbrev
 

FORMANDENSBERETNING

Dette er ud et uddrag fra Formandens beretning, fra generalforsamling d. 23.11.22

Sæsonen 21/22, er en sæson der startede ganske fortrinligt, flot forårsvejr, dejligt til golf.

Corona var et specielt år, og derfor er vores tal sammenlignet med sidste år en lille smule

lavere end året før. Det skal ikke tage glansen af vores år, jeg synes vi har haft et rigtig

godt år i 21/22. 

Økonomi

Regnskabsresultat er på 27.816 kr. Ikke et stort resultat men det ligger meget tæt på det

budget vi har lagt. Vi skal ikke være en stor sparebøsse der bare skraber sammen, vi skal

være en klub der giver noget til jer medlemmer, for de penge vi har i kassen, det håber og

forventer vi også vores medlemmer mener.

A F  L O R E N Z  H A N S E N
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Udvikling i Medlemstal

Pr. 30.9.2022 har Struer Golfklub 778

medlemmer, det er en stigning på 34 aktive

medlemmer. Det er meget vigtigt vi holder fast i

denne udvikling. Stor tak til begynderudvalget

og til Michael, fordi i er med til at give vores

begyndere en rigtig god start. Vi har haft 82 nye

medlemmer i år. Hvoraf 51 har meldt sig ind, 11

har endnu ikke taget beslutningen om næste

sæson, mens 3 har købt medlemskab til par-3

banen. Derudover er der mellem 15-20 juniorer,

det synes jeg er et rigtig flot tal. Der er også ca.

15 subwoofer, og de giver en masse god

aktivitet om fredagen på træningsbanen. 

Når vi nu gør os så store anstrengelser for at

skaffe nye medlemmer, så er det træls der er

nogen der melder sig ud efter 1 år, fordi de har

ikke rigtig følt sig til rette i golfklubben. Der er

rigtig mange ting vi gerne vil gøre, og gerne vil

gøre bedre. Vi ved hvad der skal til, vi har bare

ikke ressourcerne. Derfor har vi ansat Helle til at

varetage en masse af de ting vi skal blive bedre

til. Helle er uddannet i kommunikation og

events, hun er ansat 30 timer i ugen, 10 timer

hos Michael og 20 timer i klubben. Vi har delt

udgifterne i samme ordning. Hun har fokus på

udvikling af klubben, i samarbejde med Jette og

Michael. Herunder hjemmeside, sociale medier,

analyse af golfspilleren i centrum. Jeg er helt

overbevist om, at ansættelsen af Helle vil være

et kæmpe skridt fremad, professionelt men

også økonomisk over tid. 

Banen

Vores bane har stået hamrende godt! I år har

greens været tilpas hurtige, og de har været

jævne som et billardbord. Vi har forsøgt at

vende banen hver anden uge. Det er mit indtryk

at de fleste synes det er en rigtig god ide, og de

der kun spiller 9 huller, får nu lov til at spille bag

9. Vi er kommet langsom i gang med at reparer,

efter vores bunkerrenoveringer. Jeg har et håb

om at vi næste år, kan fjerne de blå pæle. 

Fra næste år har vi planer om at kigge på vores

teesteder. De har længe været et tema – De er

skæve og runde. Det er klart det bliver en lidt

bekostelig affærer, men vi tror på vi kan klare

det. Derudover har vi tænkt os at give

baneservicen en ny chance. Vi har en lille

mistanke om at der er nogle der spiller herude,

uden at have været forbi betalingsboden. Derfor

tror jeg det vil være klogt at genindføre. 

Greenfee gæster og uge 28

Sammenlignet med 19/20 er vi kommet et lille

spring opad mht. greenfeegæster. Det er vi

tilfredse med, selvfølgelig vil vi gerne have flere

fremover.

Uge 28 – Igen en fantastisk uge. Vi kan ikke

hamle op med 20/21. Men kom denne gang på

1.057 gæster. Økonomisk blev det til 73.210,

hvilket ikke er så ringe endda. Vi må ikke

glemme at sådan et arrangement ikke kommer

af sig selv. Der er mange folk der er

beskæftiget. TAK for det.

Golfringvest

Golfringvest er en dejlig ting. vi kan alle godt

lide at spille 5 baner mere for kun 600 kr. Vi får

150,- pr. Solgt kort, vi har solgt flest kort i Struer

GK. De sidste 450,- sker via en fordelingsnøgle

der går rundt til de forskellige klubber. Vi får

75.802 kr. mens Syd Thy får 184.00. Er det nu

rimeligt? Vi synes ikke det er helt fair. 
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Sponsorer

Igen i år har vi haft mange fantastiske sponsorer. Sammenligner vi med naboklubberne, er

vi rigtigt godt med. 624.000kr. er det i år lykkedes for at sponsorudvalget at få samlet ind.

Det synes jeg er meget godt. Derfor skal vi gøre noget for dem, hvis vi vil fastholde dem. Vi

skal øge deres synlighed. Vil de have arrangementer for deres medarbejde, så kan de det. Vi

skal huske at støtte dem, ved at handle ved dem og bruge dem. 

Pro

Michael har skabt et specielt miljø omkring hans træning, hans shop, for juniorerne og

subwooferne. Senest har han forfinet sin forretning med sin simulator, en kæmpe succes,

hvor der er booket hele tiden. Det er dejligt, der altid er liv i klubhuset. Vi har i år haft

forhandlinger med Michael, og vi er enige om en ny 4-årig aftale, gældende fra 1.1.2022.

Cafeen

Der er ikke noget så dejligt, som at komme ind efter en runde og få lidt mad og en øl. Det er

skønt på terrassen – Det er hygge, og det skaber et fantastisk miljø i klubben. Tusind tak til

Irene, for hendes måde at være på, og jeg håber vi har hende rigtig mange år endnu!

TAK

Der er 100-vis af personer der lavet et frivilligt stykke arbejde her i klubben. 

Ikke alt er lige professionelt, men det lykkedes nu oftest i sidste ende, når tirsdagsholdet

har været i gang. Vi har det hammer hyggeligt. Udover tirsdagsholdet, så er der frivillige

alle steder. Bl.a dem der laver vores teesteder- Vi mærker dem ikke, men de får gjort

arbejdet. Nogle gør vores toiletter på banen rene, hele vejen igennem har vi mange frivillige

til at hjælpe lige fra blomster bede til vaskning af golfbiler. Det er lækkert, at der aldrig

mangler hænder herude. 
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NYT FRA BEGYNDER UDVALGET

Her ved afslutningen af sæsonen må det være

på sin plads at gøre status på begynderforløbet.

Hovedkonklusionen må være, at det har været

en hel fantastisk sæson på alle måder. Over 80

begyndere i alle aldre har gennemført forløbet.

Tilbagemeldingerne fra dels

spørgeskemaunder-søgelse, samt overfor

udvalg og frivillige har været overvældende og

meget positive.

I år har vi indført flere ændringer i forhold til

forrige år. Slagprøver er ændret til en frivillig

færdighedstest. Matcherne på par 3 banen er

afviklet både onsdag og lørdag. Der har været

rigtig god tilslutning til dem gennem hele

sæsonen. Det tror vi på giver et godt fundament

til frigivelse og opnå fortrolighed med at

komme rundt på den store bane.

Vores Facebook-side for begyndere har været

flittigt brugt til at lave spilleaftaler.

Poul kører regel 1 på par 3 banen, så reglerne

kan demonstreres ud fra konkrete situationer.

Det virker rigtig godt. 

 

S K R E V E T  A F  B R U N O  D A H L

Michael har udover træningsforløbene kørt

lørdagstræning gennem hele sæsonen med god

opbakning.

Begynderudvalget har haft rigtig flot opbakning

af et korps af frivillige, der har stillet op til

matcherne og færdighedstræning. Det har

været en fantastisk hjælp og medvirket til at

mange af vores begyndere har følt sig

velkommen i vores klub.

For de frivillige arrangerede vi en tur til Lemvig

Golfbane, som tak for hjælpen. Vi var 9

deltagere og fik en hyggelig fredag eftermiddag

på en vindstille bane i Lemvig.

Sæsonen lukkede vi med en afslutningsmatch

med 37 deltagere, putteevent ved Michael,

fællesspisning og mange præmier. 

Med den gejst, som de mange begyndere og

frivillige har udvist gennem hele sæsonen, så

ser vi frem mod 2023-sæsonen med optimisme

og fortrøstning.

Tak til Sport24, Michael

Pedersen Progolf og Vin

og Kunst for sponsorater
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SUBWOOFER

Igen i år har vi haft fantastisk opbakning til vores gratis subwoof træning hver fredag fra

kl. 16.00 - 17.00.  Ca. 15 søde børn i alderen 4-10 år, er mødt op hver gang til golf, sjov og

ballade. Desuden har vi i år arrangeret junglegolf i samarbejde med DGU, hvor vi havde

besøg af Havmågerne fra Lemvig og Bjørnebanden fra Brønderslev, en skøn dag med

dejligt vejr og glade børn. Vi fik også vores første Hole in One på vores Subwoof arenea af

Dicte Pilevin Carbel! Vi har desuden afholdt fællesspisning efter træning med forældre og

børn hvor vi spiste, hyggede og snakkede. Vi starter op igen efter påsken 2023, alle er

velkommen - så del gerne budskabet.

-

S K R E V E T  A F  M I C H A E L  P E D E R S E N

CLUB 37

Som andre klubber i klubben er Club 37 også

gået i vinterhi, og så alligevel ikke. Hvis vejr og

greenkeeper tillader det, vil vi hen over vinteren

arrangere matches for klubbens medlemmer.

Disse vil hovedsageligt foregå i weekender, for

at så mange som muligt kan deltage, og for at

undgå at vi skal spille i mørke.

S K R E V E T  A F  M I C H E A L  K R I S T E N S E N

Fremover vil det koste 20,- at deltage i en

match, og mad er ikke længere med i prisen.

Matches vil blive oprettet i GolfBox og

annonceret i vores Facebook gruppe (Club 37).

Fra den 1/1 2023 vil HCP for klubbens

medlemmer blive reguleret tilbage til det

oprindelige niveau, så man kun kan være

medlem, hvis man ligger mellem HCP 54 og 37.

Grunden til dette, er at sikre, at nye medlemmer

kan følge med, allerede fra dag 1.
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ONSDAGSHERRE

Sæsonen 2022 er nu afsluttet. Vi har i år været omkring 140

forskellige deltagere, hvoraf mere end 100 har modtaget

gavekort ved enten at vinde nærmest flaget, deltaget i en af de

4 Gunstarter eller vundet point i løbet af sæsonen. Vi bruger

primært Facebook og vores tavle i klubhuset til at kommunikere

ud til vores medlemmer. Gruppen på Facebook hedder

Onsdagsherrerne og man er meget velkommen til at ansøge om

medlemskab. Vi er pt. 155 i gruppen, hvoraf langt de fleste er

aktive. I løbet af 2022 er antallet af medlemmer steget med 30

herrer. 

Klubben har ikke et kontingent, men det koster 30 kr pr. gang

eller 500 kr for et hel sæson. Der spilles 22 gange, hvor vi er

opdelt i 3 grupper. 

A og B grupperne spiller slagspil, mens alle over hcp. 22 spiller

Stableford i C gruppen.

Vi har Gunstart 4 gange på en sæson. Her mødes vi kl. 16.00 den

sidste onsdag i april, maj, juni og august måned. Vi er ca. 45-50

spillere pr. gang og efterfølgende er der fællesspisning og

uddeling af præmier.

I 2022 lavede vi en Midtvejsmatch, hvor 31 deltagere var med på

Trehøje Golfbane med efterfølgende fællesspisning. Der var god

opbakning og det var en god oplevelse, derfor laver vi noget

lignende i 2023. Den nye sæson starter Onsdag d. 5 april 2022

S K R E V E T  A F  K I M  M A D S E N

Matchkomite 2023:

Kim Madsen - 61 66 74 71

Peter Boisen - 42 21 72 71

Jørgen Vestergaard - 42 45 15

65
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SCOREKLUBBEN

SCOREKLUBBEN (klub-i-klubben for damer)                   

takker alle sponsorer for sæsonen 2022, Michael Pedersen ProGolf, Café Humlum, Arla &

SPORT 24. 

             

Vi glæder os til den nye sæson, der starter tirsdag d. 4. april 2023.

Hvis du kunne tænke dig at spille med, vil der til foråret ligge en brochure i klubhuset,

med meget mere info om Scoreklubben (som er en dameklub, hvor vi øver os i at score en

masse point!)

Skulle du evt. være interesseret i at blive sponsor, kender én der kunne være interesseret

eller har du evt. et spørgsmål, så er du altid meget velkommen til at kontakte én af os.

S K R E V E T  A F  L O T T E  G R O S S

Kontakt:

Anitta Olsen - 28 49 46 34

Lotte Gross - 60 29 90 35

Bente Vestergaard - 40 93 82

84

https://www.facebook.com/MichaelPedersenProGolf/?__cft__%5B0%5D=AZXNKlOqkLnGyR4L7Y_5zWZ7fspTUXoxDJI8F2b4NqMAjdaqYUxJ645uSfPuhyUJt-Ggu635PXfQ2hjIQFJeYlGMLWd_5OzzGALkrTq5kyMh9kxq3f6-CHqcxK_65-peTj6g-2XPiJ_b5-JsV3LlJeHp&__tn__=kK-R
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GEN-RATING AF BANEN, JUNI 2022 
S K R E V E T  A F  K A R I N  G O R M

DGU’s bane rating team var på besøg på banen i juni måned. Det er fast standard at

alle baner besøges af teamet hver 8-10 år. 

Der er en fast procedure for, hvad der vægtes når en bane rates, og denne gang er det

vurderet at der er sket så store ændringer på banen at Course rating og Slope skal

ændres. DGU’s begrundelse er især at den tunge rough er væsentlig reduceret.

Som spiller, betyder det for de fleste af os at vi mister 1-2 tildelte slag.

I samme ombæring har vi ændret hcp indexet for enkelte huller, på baggrund af

spillede runder fra Golfbox i perioden 1/1 2021 til 1 /8 2022. Det er ca 13000 spillede

runder der ligger til grund for ændringerne. 

Ændringerne træder i kraft pr 1 januar 2023



NYT FR MICHAEL PEDERSEN
PROGOLF

Først og fremmest tak for en forrygende sæson i

2022. Jeg sætter pris på alle der kigger forbi

shoppen og booker undervisning, og generelt

den opbakning der er til både shop,

undervisning og fitting.

2022 har været en travl sæson, med ca. 85

begyndere. Det er helt fantastisk. Mange

medlemmer har booket privat lektioner og

deltaget på diverse hold der har været i udbud,

mine ”Gå til golf” hold har alle været udsolgte,

og de kommer naturligvis igen til næste sæson.

Til næste sæson kommer der udstyr fra Mizuno,

Taylor made, Wilson, Cleveland og som noget

nyt også fra Srixon. I vintersæsonen vil det være

muligt at blive fittet inden i mit fitting studie. I

er altid velkommen til at kontakte mig for at

høre nærmere omkring dette.

S K R E V E T  A F  M I C H A E L  P E D E R S E N  ( P R O )

Den travle sæson med mange nye begyndere,

har desværre betydet, at shoppen er blevet

nedprioriteret, og den har derfor ikke stået så

skarp som jeg havde håbet i 2022. Derfor glæder

jeg mig over at Helle er startet i golfklubben og

hos Michael Pedersen progolf, så vi forhåbentlig

får en pænere og mere overskuelig shop i 2023.

Der kommer tøjnyheder fra Daily sport, Cutter &

Buck, Lextons Links, og en smule fra Adidas. Vi

vil også have forskellige sko fra Ecco, Footjoy og

Skechers. Derudover forsøger vi os med en ny

Outdoor linje fra det svenske mærke Hole

Brooke, der er gode i bæredygtighed og vind

tøj. Som tidligere vil vi afholde et modeshow, i

det tidlige forår 2023. Vi glæder os allerede. 

Nyheder

Som noget nyt er mit fitting studie klar. Jeg har

solgt 40 abonnementer som kan bruges

henover vinteren. I den første uge var det

booket i 68 timer. Jeg glæder mig over at kunne

tilbyde golf som en helårs sport, for de 40 der

valgte at købe et abonnement.

Vi går julen i møde, og har varer på hylderne. Så

kig ind. Åbningstiderne frem til jul ligger på min

hjemmeside michaelpedersenprogolf.dk. 

Husk gavekort er også en mulighed. 

Vi ses!
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SEKRETARIEATET

FRA KASSEREN

Klubben udsender snart kontingentopkrævning

for 2023 med forfald primo januar 2023. 

Vi skal kraftigt opfordre til at

kontingentbetaling tilmeldes PBS, da det sparer

klubben for meget administration og tid. 

Ved tilmelding til PBS skal følgende

informationer benyttes: Struer Golfklub PBS nr:

03248844 Deb. gr.nr.: 00001

ÆNDRING AF MEDLEMSKAB 

Ifølge klubbens vedtægter skal udmeldelse eller

overgang til passivt medlemskab, ske skriftligt

til sekretariatet inden 1. december. Ønsker du at

udmelde dig eller være passiv medlem fra 1.

januar 2023, skal den skriftlige anmodning være

sekretariatet i hænde senest den 30. nov. 2022.

Ved henvendelse efter 30.11.22 kan

udmeldelse/overgang til passivt medlemskab

først ske pr 1. januar 2024. Udmeldelse eller

overgang til passivt medlemskab skal meddeles

skriftligt pr mail: info@struer-golfklub.dk 

Vær opmærksom på, at du skal modtage en

bekræftelse på dit ønske om ændring af

medlemsstatus. Modtager du ikke en

bekræftelse, så kontakt sekretariatet: 

Jette. Tlf: 97 86 17 20

SUPERBRUGSEN – AFTALEN FORTSÆTTER I

2023

HUSK aftalen med SuperBrugsen. Aftalen

fortsætter i 2023 og går ud på, at jo flere af

klubbens medlemmer de handler i

SuperBrugsen i Struer, jo flere penge støtter

SuperBrugsen golfklubben med. For hver 100, kr

medlemmerne handler for i SuperBrugsen,

sponserer SuperBrugsen klubben med 1 kr. 

Når du har handlet i SuperBrugsen skal du

skrive dit medlemsnr. på kassebonen og lægge

den i kassen ved klubhuset til højre for

indgangen til cafeen. Benytter du appen kan et

print fra siden sagtens benyttes. Tak for din

støtte.

- Huske at skrive dit medlemsnr. og navn på

(uden får vi ikke sponsorat for bonen).

 - KUN aflevere boner fra SuperBrugsen, Struer.

(Boner fra andre butikker giver ikke sponsorat)

Bon-tæller søges

Har du tid og lyst til to gange årligt at optælle

indleverede boner fra SuperBrugsen, så hører vi

meget gerne fra dig.

Er du interesseret bedes du kontakte Jette på

kontoret: 9786 1720 / info@struer-golfklub.dk 

HUNDE ER VELKOMMEN PÅ BANEN

…Men selvfølgelig kun i snor og når ejeren har

hundeposer med.

Har man hund med på banen fjerner ejer selv

eventuelle hunde-efterladenskaber

BANESERVICE 

Flere medlemmer har efterspurgt baneservice

kørsel og det synes vi er en god ide.

Vi søger derfor 4-6 personer der vil kunne

påtage sig opgaven.

Opgaven vil bestå i at lave bemandingsplan og

at køre baneservice.

Er du interesseret bedes du kontakte Jette på

kontoret: 9786 1720 / info@struer-golfklub.dk 
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REGIONSGOLF 2023
SKREVET AF CARSTEN JUUL & JAN DALSKOV

Struer Golfklub deltager i 2023 i Regionsgolf

Danmarks veteranrækker i hulspil med 3 til 5

hold. 

I maj og juni spiller vi 6 kampe i puljer á 4 hold,

med 3 hjemmekampe og 3 udekampe.

Hvert hold består på kampdagen af 4 herrer og

2 damer, der spiller 1 mixed foursome, 1

damesingle og 3 herresingler. Puljevindere går

videre til mellem- og finalerunder. Pulje tabere

rykker ned i næste række.

Kampene afvikles på hverdage fortrinsvis om

fredagen. Vi betaler ikke greenfee på udebane,

men afslutter med en hyggelig spisning, som

man hver især betaler for. Der spilles hulspil fra

scratch (uden handicap tildeling men niveauet

er nogenlunde jævnbyrdigt indenfor de enkelte

rækker).

Eneste betingelser for deltagelse er, at man

overholder aldersgrænserne, har et WHS-

handicap på kampdagen og er fuldgyldigt

medlem af Struer Golfklub.

Veteran rækkerne:

Deltagere skal være fyldt 60 år inden udgangen

af 2023. Der spilles i 5 rækker, så man møder

spillere der er nogenlunde jævnbyrdige. I 2023

regner vi med at deltage med 1 B-hold, 1 C-hold

og 1 D-hold (vi kan deltage med i alt 3 D-hold).

Super veteran rækken:

Deltagere skal være fyldt 70 år inden udgangen

af 2023. Da vi er tvunget til at deltage med 1 B-

hold og 1 C-hold i veteranrækken, mener vi ikke

vi også kan stille med et Super veteran hold.

Vi har oprettet en turnering på Golfbox, hvor du

skal tilmelde dig. Gælder også tidligere

deltagere.

Turneringen hedder: "Tilmelding til Regionsgolf

2023" med spilledato den 20. november 2022.

Flyttes efter nytår til 1. maj 2023.

Turneringen findes under “Klubturneringer” i

Golfbox.

Hvis du tilmelder dig til turneringen på Golfbox,

melder du dig samtidig som deltager på et af

holdene fra Struer Golfklub og forpligter dig til

at spille mindst 3 kampe.

På basis af tilslutningen - specielt antallet af

damer - vil vi indstille til Struer Golfklub, hvilke

hold vi mener der skal tilmeldes.

Holdsammensætningen laves i samarbejde med

holdlederne, men sådan, at alle er sikret rimelig

spilletid. De spillere der ikke kommer på hold,

betragter vi som reserver, som ikke er

garanteret spilletid.

Sidste frist for tilmelding er søndag den 9.

januar 2023 kl. 23:59.
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KONTIGENTSATSTER 2023
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TAK TIL VORES SPONSORER
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VIN OG KUNST
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