
   

APRIL 2019  Side 1 af 6 

   
 

 

NYHEDSBREV 
 

 
Thagårdvej 16, Humlum, 7600 Struer 

www.struer-golfklub.dk Tlf.: 97 86 17 29 

 

SÆSON ER ALLEREDE I FULD GANG 

Efter en lang og våd vinter, så er vi kommet i gang med 

sæsonen. På det seneste har det været nødvendigt at lukke 

banen. Banen har simpelthen ikke kunnet absorbere de store 

mængder af vand. Det er vigtigt at beskytte banen, så banen 

kan stå så flot og klar som muligt. Og vi kan allerede se, at det 

har betalt sig. Klubben har ikke ligget stille hen over vinteren. 

Der har været fuld fart på mange fronter for at blive klar til 

sæsonen. Mere herom nedenfor. 

 

NYE REGLER 

I den kommende sæson skal vi have implementeret de nye regler 

og have aflært de gamle.  

Poul skal have stor tak for den kæmpe indsats han har leveret 

henover vinteren med at få klubbens medlemmer introduceret til 

de nye regler. Næsten halvdelen af klubbens medlemmer (320) 

har været til undervisning hos Poul. Det er flot og lover godt for den 

nye sæson. Skulle der være behov for yderligere undervisning i de 

nye regler, så stiller Poul gerne op. 

MATCHKALENDER 

HUSK at tjekke matchkalenderen på klubbens hjemmeside og få 

datoerne noteret. Alle vores matcher er støttet af sponsorer og 

derfor er det vigtigt, at så mange af klubbens medlemmer som 

muligt deltager. Hvis man er nybegynder i det at være med til 

match, så er det muligt at gå i bold sammen med andre 

matchbegyndere og en fra begynderudvalget.  

 

 

Kommende 

begivenheder 

10-04 

INFO-AFTEN Erhvervsklub kl. 

17.00-20.00 

14-04 

ÅBNINGSMATCH kl. 09.00 

Sponsor: Huset Arthur. 

 

 

Vigtig meddelelse 

 

Opfordring til at møde op til 

INFO-AFTEN om Erhvervsklub. 

Klubbens formål er at give 

medlemmer mulighed for at 

netværke.  

Eneste krav for at deltage: 

Medlemskab af Struer 

Golfklub. 
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CAFE HUMLUM 

Irene er klar til den nye sæson med nye tiltag. Irene har fået nyt 

kasserapparat, hvor der er mulighed for at købe et kort, så man er 

fri for at have kontanter med på banen, 

GREENKEEPER STABEN 

Når sæsonen går i gang, så er der fuld bemanding på green-

keeper fronten. Der har været færre ansatte henover vinteren med 

en sparet løn til følge. Lise er fortsat fast helårsansat og leder af 

greenkeeper holdet. Brian, som er uddannet greenkeeper, er 

allerede i gang og er sæsonansat frem til 1. nov. Anders starter den 

1. maj og teamet er derfor komplet. Thorkild er fortsat klubbens 

mekaniker. Med mindre vejret driller, så er der alle muligheder for at 

banen kan komme til at stå skarp. Fra den 15/3 begynder en 4-

ugers praktikperiode for Nadia. Tag godt imod hende. 

DE FRIVILLIGE 

En gruppe af frivillige mødes hver tirsdag og løser mange nyttige og 

praktiske opgaver, der er med til at opgradere klubben. Det er flot 

med alt det arbejde der lægges i klubben. Henover vinteren har 

omklædningsfaciliteterne fået en ordentlig overhaling, så de 

fremstår rigtig pæne. Klubben kan sagtens finde opgaver til flere 

frivillige. Har du tid og lyst, så henvend dig til Lise. 

 

 

 

 

 

STATUS PÅ BANEN 

Fra vores chefgreenkeeper Lise har vi følgende opdatering: Forårsklargøringen er i fuld gang. 

Propper er taget op på teestederne. Greens er topdresset og dybdeluftet, pæle er malet og 

udskiftet på hele banen. De frivlillige banehjælpere har fældet træer bagom hul 2. Roughen er 

gennem vinteren blevet høstet og afklippet er blevet hentet af Ausumgård. 

På hul 10 er vi næsten færdige med det nye vandingshul. Der mangler noget efterårssåning og at 

få etableret en ny arbejdsvej bagom søen. På hul 10 har der været gravet observeringshuller 

bagom green. Formålet er at få etableret dræn, der kan lede vandet væk fra green. Der arbejdes 

 

 

iNFO 

ÅBNINGSTIDER I SEKRETARIAT 

Fra 1. april til 30. september 

er der åbent på hverdage kl. 

08.00 – 13.00.  

Udenfor åbningstid henven-

delse i shoppen eller i cafeen 

CHARITY GOLF 

09. AUGUST. Sæt kryds i 

kalenderen. Se opslag i 

klubben for mere informa-

tion. 

 



   

APRIL 2019  Side 3 af 6 

   
 

med den sidste udgravning med forlængelse af kanal, som 

vandet kan ledes over i. Arbejdet starter lørdag den 13. april. 

I løbet af sæsonen vil vi forsøge en renovering af gul tee på hul 2, 

da vi igennem længere tid har haft problemer med dårlig vækst.  

De grønne bokse til vandingsanlægget vil løbende blive udskiftet. 

Trygfonden vil snarest levere redningskranse til hul 10 og hul 13, da 

det er dybe huller. 

 

 

 

 

MICHAEL PEDERSEN PROGOLF ANNO 2019: 

Det er blevet til en udvidelse af produkt-sortimentet hen over 

vinteren. I Golfshoppen finder I nu et nøje udvalgt sortiment i sko 

fra Footjoy og Skechers. Tøj fra Adidas og Backtee i skønne farver 

og styles til både mænd og kvinder.  

Jeg tilbyder udstyr fra Titleist, Wilson, TaylorMade og nu også 

Cleveland/Srixon. KIG IND i golfshoppen, se udvalget og få en 

snak om udstyr. 

 

 

 

 

 

 

UNDERVISNING – kvaliteten stiger, men priserne er uændrede! 

Jeg har til denne sæson investeret i en Trackman, så kvaliteten af undervisningen er nu helt i top. 

En Trackman fortæller fakta i form af tal om jeres golfsving. Det giver mig som træner og ikke 

mindst dig som spiller, en bedre forståelse for undervisningen. Se mere om Trackman på: 

trackman.com. 

 

 

iNFO 

KASSEN FOR GLEMTE SAGER 

Kassen bliver tømt 1. maj. Har 

du glemt noget, så kig lige i 

kassen inden da.  

PROSHOP ÅBNINGSTIDER: 

Tirsdag: 12 – 13 & 15-17 

Onsdag: 12-13 & 15-18 

Torsdag: 12-13 & 15-18 

Fredag: 12-13 & 15-16 

Lørdag: 10-13 

 

DEMODAGE – KOM OG PRØV DET NYE UDSTYR! 

  

TAYLOR MADE:   Torsdag d. 11/4 kl. 15.00 – 18.00 

WILSON:         Fredag d. 10/5 kl. 15.00 – 18.00 

WILSON:        Torsdag d. 23/5 kl. 15.00 – 18.00  
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Derudover vil der i år blive mulighed for at blive fittet til den korrekte 

bold, samt få målt sin længde, så der gives et bedre grundlag for 

valg af korrekte jern/kølle. 

  PRISER FOR SÆSONEN 2019: 

 

Vi ses i shoppen eller på træningsbanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ONE LINERS 

Winston Churchill:  

Golf er som at forfølge en 

malariapille rundt på en 

græsmark. 

Babe Ruth: 

Det tog mig 17 år at nå 

3000 slag i baseball. På 

golfbanen nåede jeg det 

på en efter-middag. 

Sam Snead: 

Disse greens er så hurtige, 

så jeg må holde min putter 

over bolden og ramme 

den med skyggen. 

Jack Lemmon: 

Hvis du har svært ved at 

træffe nye mennesker, så 

prøv at samle den forkerte 

bold op. 

 

 

 

* 9 huller spil, hvor jeg er 

vejleder/caddie, efterfulgt af ca. 

30min træning. NB: Hvis man f.eks. 

er 3 personer, vil det være 300,- pr. 

pers. 

 

** 90 min. instruktion efterfulgt af 

9 hullers spil på par-3 banen. Incl. 

udstyr, bolde, baneleje og præmier 

til vinderen. 
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KLUBBENS ANSATTE spiller også golf 

og det er en kæmpe fordel i forhold til løsning af de arbejdsop-

gaver, som de hver især har. Det betyder, at når de ansatte 

færdes på banen med deres golfudstyr, så nyder de deres 

fritidsinteresse og er derfor ikke på arbejde. Henvendelser bedes 

foretaget i de ansattes arbejdstid og ikke i deres fritid. 

MØDE MED UDVALG 

Den 27. marts blev der afholdt møder med klubbens forskellige 

udvalg. Formålet med mødet var at orientere hinanden om hvad 

der foregår i de forskellige udvalg og evt. nye tiltag til denne 

sæson. 

 ARBEJDSLØRDAG 

Lørdag den 6. april var der arbejdslørdag. Mange af klubbens 

medlemmer meldte sig til at bruge en hel lørdag på at gøre banen 

toptunet til den nye sæson. Hele 48 af vores medlemmer mødte 

op. Det var flot og stor ros til de frivillige.  

Der blev malet, sat skilte og pæle op, vissent materiale fjernet rundt 

omkring på banen. Søer blev renset op. Her blev der fundet en 

masse bolde og et enkelt P-jern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Golfbolde er som æg. De 

er hvide, sælges i et 

dusinantal, og en uge 

senere skal du købe nye 

 

Helt nye bolde tiltrækkes 

af vand, og tiltræknings-

kraften stiger med prisen. 
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BEGYNDERE 

 

Begynderudvalget og ikke mindst vores fortrinlige pro Michael er i 

fuld sving med at få det første hold af begyndere igennem 

begynderprogrammet. På nuværende tidspunkt er vi allerede 

oppe på 24 deltagere til begynderprogrammet. Tag godt imod 

dem rundt om på vores anlæg. 

 

 

 

 

STØT VORE SPONSORER – DE STØTTER OS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


