
Nyhedsbrev april 2020 

Formandens indspil til en ny sæson 

 
Kære medlemmer   

Når kalenderen nærmer sig april stiger forventninger hos golfspillerne. 
Efter en lang og træls vinterpause vil man gerne i gang på en rigtig    
golfbane og det er da fuldt forståeligt. 

Desværre bliver det ikke en helt almindelig opstart i 2020! 

Covid 19 raser og hver dag dør tusindvis af mennesker rundt om i verden. 
Regeringen har udstedt en række anbefalinger for at bryde smittekæden 
og DGU har fulgt op med anbefalinger specielt møntet på golfklubber. 

Selv om vi elsker golfspillet og vi inderligt ønsker at komme i gang på   
banen, så er der trods alt ting der er vigtigere. Helbredet og samfunds-
sind. I Struer Golfklub har vi valgt at følge DGUs anbefalinger til punkt og 
prikke, og jeg harmes over de klubber, der åbenbart ved bedre og lader 
hånt om de retningslinjer der er udstukket af vores moderorganisation. 
De klubber spiller hasard med medlemmernes sundhed, sender et dårligt 
signal til det øvrige samfund og stiller dermed golfsporten i et dårligt 
lys.  I bund og grund er det vel blot for at tjene lidt ekstra i en vanskelig 
tid, det gør det blot endnu mere usmageligt. 

Som det fremgår af de udsendte meddelelser, er banen fortsat lukket 
frem til og med den 1.4. og vi må derefter se, hvilke anbefalinger          
regeringen og DGU kommer med. 

En ulykke kommer sjældent alene, de store regnmængder de seneste 6 
mdr. har sat sit præg på vores bane. Jordbunden har ikke kunnet           
absorbere de store vandmængder, det har umuliggjort al færdsel på 
græsset og dermed ført til en lukning af hele baneanlægget i en længere 
periode.  

De sidste ugers tørvejr og solskin har dog bragt håbet en smule tilbage og 
det var dejligt at se klippemaskinerne køre på banen for første gang i år 
den 23.3. Det er dog fortsat ikke muligt at køre visse steder på banen, 
men greenkeeperne gør hvad de kan for at komme i gang med               
baneplejen. 
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Formanden fortsat…..hvad gør vi nu? 

Vores arbejdsdag den 4.4. bliver også udskudt og vi har dermed fortsat 
rigtig mange opgaver der skal løses inden banen igen åbnes.  

Da vi pga. en meget våd bane først kunne påbegynde klipning i mandags, 
har vi rigtig mange opgaver der skal løses, før banen igen står kniv skarp.  
En stor bøn herfra er derfor, at går der nogen derhjemme som trænger til 
at komme lidt ud i den friske luft, så kan vi godt bruge frivillige hænder til 
nogle specifikke baneopgaver. 
Har du lyst og mulighed for at hjælpe os, så kontakt Lorenz Hansen (4043 
8353) eller Niels Nørsøller (2072 8659).  

Vi sørger for inddeling i hold af 2-3 pers. og vi fordeler opgaverne. Det 
mener vi er fuldt ud forsvarligt, men det er vigtigt for os at påpege, at de 
gængse regler for smittebeskyttelse skal overholdes. Det betyder at der 
ikke bliver fælles spisning og andet socialt samvær. 

Økonomien i klubben bliver naturligvis påvirket og omfanget vil afhænge 
af, hvor lang tid vi fortsat skal holde lukket.  

Indtil videre er det begrænset hvad det har kostet klubkassen, da vi jo 
heller ikke normalt har de store aktiviteter i klubben her først på året, 
men der hvor det rammer rigtig hårdt er i Cafeen og hos Michael. Irene 
mister rigtig mange store selskaber, konfirmationer osv. og Michael      
mister både omsætning på træningslektioner og i shoppen. 

Jeg opfordrer alle til at støtte dem alt det vi kan, når tingene igen                
normaliseres. Vi er glade for dem begge og vi ønsker at bevare fuld     
service i klubben altså både med cafe og shop. Det er derfor en               
betingelse at de kan leve af det, derfor min opfordring til at bakke op. 

Jeg håber I får en god sæson (trods alt) 

Lorenz Hansen 
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 BEMÆRK!!!! 

Kontoret: 
Lukket for personlig       
henvendelse til og med       
d. 13.4.2020. 

Banen og træningsfacili-
teterne: LUKKET til og 
med 1.4.2020  

Proshoppen: LUKKET til 
og med 13.4.2020  

Café Humlum: LUKKET til 
og med 13.4.2020  

Indendørs aktiviteter / 
møder udsættes.  

Arbejdslørdagen d. 4. 
april er AFLYST / UDSAT   

Kontakt til ovenstående 

skal ske pr telefon eller 

mail. 

Følg med i  løbende       

opdateringer. 
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Bane status 

Vi er nu gået ind i forårsmånederne. Det er ikke uden udfordringer. Vi har 
oplevet den vådeste vintersæson i mange år, det giver ekstra udfordringer 
på vores bane pga. af jordens beskaffenhed. Den meget tunge lerholdige 
jord som vi har, er længere om at tørre op. Hvis vi begynder for tidligt laver 
vi komprimerings- og køre-skader (spor), som bla. giver dårlig vækst for 
græsset, da det blive mere modtagelig for svampeangreb og dårlig tilvækst. 

Siden oktober måned har det været svært at udføre optimal banepleje. Det 
har i lange perioder ikke været muligt, at færdes på banen uden at gøre for 
meget skade. Vi har derfor meget ekstra pleje og græsklipning, som skal 
udføres her tidligt forår.  Vejret skal blive mere stabilt fra nu af, hvis vi skal 
kunne færdes på banen. Fra uge 13 begynder vi på klippe opgaverne samt 
at tilføre opstarts gødning. Det vil blive i det omfang, at det kan lade sig  
gøre. 

Dybdeluftning af greens vil blive en af de efterfølgende opgaver. Efter en 
meget lang våd vinter, vil der helt naturligt være arealer, som skal have  
ekstra pleje i form af luftning og eftersåning. Banen vil fortsat være meget 
blød, vi opfordrer derfor til, at alle passer ekstra godt på banen, når vi nu 
igen begynder at færdes derude. 

I løbet af vinteren har vi haft møde med Flemming Jørgensen, skov og land-
skabsingeniør fra Struer Kommune, om træfældning/oprydning i skoven, så 
vi på sigt kan skabe bedre vækstforhold for græsset, samt give en bedre 
spilleoplevelse. Vi vil gerne takke for et godt samarbejde og gode dialoger. 

 På nuværende tidspunkt er vi godt i gang med fældning af de træer, som vi 
sammen med Flemming Jørgensen blev enige om at fælde. I den nærmeste 
tid, vil der blive lavet en del opstamning samt oprydning i skovbunden, for 
at give mere lys og luft. 

Øvrige tiltag på banen 

Kanalen på hul 4              

vil i løbet af foråret blive 

renset op og stenene i 

bunden vil blive fjernet.  

Teestedet på hul 2        

skal repareres og arealet 

omkring skal eftersås.      

Renovering af  bunkers    

vi indhenter lige nu tilbud 

på materialer og            

entreprenørarbejde, og 

forventer at påbegynde 

arbejde når det er muligt 

at få maskinerne på       

banen. 
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Sekretariatet 

Åbningstider  
Når Sundhedsmyndighederne tillader det har vi følgende åbningstider:  
Alle hverdage kl. 8 – 13 
Udenfor kontorets åbningstid bedes henvendelse ske i shoppen eller 
Caféen. 
Kassen for glemte sager 
Kassen bliver tømt d. 1. juni. Har du glemt noget, så kig lige i kassen 
inden da. 
Klubbens ansatte spiller også golf 
Det er en kæmpe fordel i forhold til løsning af de arbejdsopgaver de 
hver især har. Det betyder, at når de ansatte færdes på banen med  
deres golfudstyr, eller færdes i og omkring klubhuset udenfor            
arbejdstid, så nyder de deres fritidsinteresse og er derfor ikke på      
arbejde.Henvendelser bedes foretaget i de ansattes arbejdstid og ikke 
deres fritid. 
Møde med udvalg 
Såfremt Sundhedsmyndighederne tillader det, afholder bestyrelsen 
Informationsmøde med klubbens forskellige udvalg og bestyrelser for 
klubberne i klubben. Mødet afholdes d. 16. april og formålet med     
mødet er, at orientere hinanden om hvad der foregår i de forskellige 
udvalg og evt. nye tiltag til denne sæson.  

Husk aftalen med       
SuperBrugsen 

Aftalen fortsætter i år 2020 
og går ud på, at jo flere af 
Struer Golfklubs  medlem-
mer der handler i Super-
Brugsen, Struer, jo flere 
penge støtter SuperBrugsen 
Struer Golfklubben med. 
Når du har handlet i           
SuperBrugsen skal du skrive 
dit medl.nr. og navn på  
kassebonen og lægge den i 
bon-kassen i klubhuset. 
Kassen står til højre for  
indgangsdøren til cafeen.  

For hver kr. 100,-             
pålydende på bon’erne      
betaler SuperBrugsen kr. 1,- 
tilbage som sponsorat til 
klubben. 
-Tak for din støtte! 

LivIN giver os mulighed for at opfriske Caféområdet 

Det er med stor glæde vi kan fortælle, at vi er indgået en ny sponsoraftale 

med LivIN www.livin.dk .  

http://www.livin.dk
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Begynderaktiviteter 

Som så meget andet, så er coronas-virussen skyld i at begynderforløbet 
2020 forrykkes. Vi har i år et begynderhold på 38 deltagere, hvilket må   
siges at være et flot antal. Det kan i høj grad tilskrives successen med at 
tilbyde prøvemedlemskab som julegave. 

Facebook-gruppen: Begynder Struer Golfklub er startet op og klar til at   
optage de nye og de medlemmer der er involveret i begynderarbejdet. 

De første regellektioner og de første træningslektioner har vi været nødt til 
at udskyde. Men der er ingen grund til panik. Vi har knap taget hul på        
sæsonen og foran os ligger mange måneder, hvor det forsømte kan        
indhentes. Vi har i tidligere sæsoner også startet begyndere op i august og 
alligevel nået at få dem igennem begynderforløbet inden sæsonen slutter.  

Selve begynderforløbet med lektioner i regler, lektioner ved Michael,     
slagprøver, spil på par 3 banen og torsdagsmatcher er der på nuværende 
tidspunkt ingen grund til at ændre på.  

Begynderudvalget vil sammen med Michael og udvalgets hjælpere gøre 
hvad vi kan for at dette års begyndere kommer godt i gang med golf og  
bliver godt integreret i vores gode klub.  

Club 37  

Club 37 står parat til start, så snart der gives tilladelse til det! 

Hvad er Club 37? 
Club 37 blev startet i 2015 af Michael Pro & begynderudvalget.                 
Ideen er, at den skal fungere som en overgangs klub-i-klub, mellem det 
trygge begynder miljø de øvrige klubber i klubben i Struer Golfklub. 
Det sociale er i højsædet, hvor vi spiller med nye medspillere hver gang, 
samt vi afprøve lidt forskellige spilformer. Efter de 9 huller, mødes vi i  
klubhuset til en bid mad samt præmieoverrækkelse.  

Følgende overskrift kan sættes på Club 37: 
Spilledag:     Torsdage typisk kl. 18.00                                                                   
Mødetid:      30min. Inden start                                                                                     
Antal huller:    9 huller, samtidigt med begynderne                                          
Ansvarshavende:   Begynderudvalget & Michael Pro* 
Handicap grænse:  Hcp 32 – 54 

Der vil i løbet af sæsonen blive arrangeret udflugt til anden klub, samt    

besøg fra anden klub. 

Citat: 

”Jeg er ligeglad med at 
vinde de store turnerin-
ger, og jeg er ligeglad hvis    
ingen kan huske mig.      
Intet kan sammenlignes 
med den nydelse det er at 
ramme en golfbold. Det er 
alt hvad jeg nogensinde 
ønsker mig.” 

Nu afdøde professionelle 
golfspiller Dave Hill 

Find os på Facebook: 

Club 37 Struer Golf-

klub (C37)   

 

 

Efterlysning! 

Vi ønsker at Club37        

drives af 3 frivillige.          

Er du interesseret? 

Kontakt  Michael på    

2554 1282. 

https://www.facebook.com/groups/1464186040551438/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/1464186040551438/?ref=group_header
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Proshoppen 
I sidste udgave af nyhedsmailen skrev jeg: ”Jeg ser allerede nu frem til 
2020-sæsonen.”  Det gør jeg så stadig. Tiden må vise hvornår vi for alvor 
kan  lukke dørene op for såvel  banen, i shoppen og i Cafe Humlum. 
TAK til jer der har købt nogle af mine tilbud de sidste 10 dage. Det betyder 
en hel del, at der kommer noget på bundlinjen, inden der skal betales for 
mit varelager i løbet af maj og juni måned. 
 
Igen i år synes jeg at sortimentet i shoppen er bredt, specielt set i lyset af 
at vi er 600  medlemmer. Følgende kan tilbydes: 
Sko: Adidas & Skechers 
Udstyr: TaylorMade, Wilson, Cleveland & Srixon 
Tøj: Backtee & Adidas 
Bags: Big Max, Wilson, FastFold, Cleveland, TaylorMade 
Vogne: PowaKaddy, FastFold, Big Max, ClickGear & MGI  
Bolde: TaylorMade, Wilson, Srixon & Bridgestone, i flere forskellige typer 
Handsker: Hirzl, Wilson, Volvik, Srixon 
 
Der vil i foråret blive mulighed for at købe klubpoloer, som jeg laver i    
samarbejde med Nicklas Bank. 
Polo’en er funktionel, med stretch og åndbarhed, hvilket gør det til en     
perfekt golf-polo. 
Polo med Struer gk. logo: 339,- 
Lille tryk (én tekst linje):      25,- 
Stor tryk (to tekst linjer):     45,- 
Vi har valgt at donere 25kr. til juniorudvalget, for hver solgte polo. 
 

 
Tak til Lotte Gross som model . 
Jeg håber at se mange af jer inden alt for længe, til en super golfsæson. 
 
Venlig hilsen 
Michael 

PRO tjekliste: 
 

Shoppen er fyldt!  

Trackman læring klaret!  

Demoudstyr fra                   
 TaylorMade,                
 Wilson                       
 Cleveland  

Produkt gennemgang              
 er gjort! 

Helle er (snart) ansat! 

 Corona-virus 
 
Priserne for undervisning 
2020 er uændret: 
Én lektion á 30 min.        225,- 
5 lektioner á 30 min.   1.000,- 
10 lektioner á 30 min. 1.900,- 
*Fri træning           4.000,- 
Banelektion              900,- 
 
*60 min træning pr. uge fra 
13. april frem til medio       
oktober. 
 
Derudover har jeg diverse  
holdforløb sæsonen over  
– kontakt mig og hør nærme-
re. 
 
Jeg har både Trackman og 
video mulighed til alle lektio-
ner. 
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SCOREKLUBBEN       

PIGER - kom og spil...v i vil så gerne have nogle flere at spille med! 

Vi er en klub i klubben for kvinder fra 18 år, som hyggespiller hver tirsdag 
fra kl.15.00. Den sidste tirsdag i måneden har vi fællesspisning for dem, der 
har lyst, hvor der også bliver udleveret præmier til nærmest flaget. Vi har 
en enkelt udflugt, som i år går til Storådalen sidst i maj. Yderligere har vi 
indimellem forskellige matchformer, for at gøre det lidt anderledes og   
lærerigt… det skulle være sundt at prøve noget nyt! 

Tilmelding sker generelt via golfbox, men du er velkommen til bare at    
møde op, så skal vi nok tage dig med. Vi glæder os til at se dig, tag også 
gerne en veninde med. 

Vi starter vi op når DGU og bestryrelsen finder det forsvarligt.                                           

Match-info: Dags-hcp er gældende for, om man spiller i A- eller B-rækken. 
Der spilles EDS i alle Scoreklubbens matcher efter gældende regler.  
Matchfee er kr.30, der betales via MobilePay eller lægges i de fremlagte 
plastposer vedlagt navn og medlemsnummer og lægges i postkassen i    
damernes omklædningsrum. Medlemsnummer, hcp og navn skrives på den 
ophængte liste på opslagstavlen. Dette skal altid ske inden start.              
Tilmelding til matcherne sker via GolfBox inden den pågældende matchs 
start. Matchkomitéen indberetter scores løbende efter alle matcher. 

Klubbens formål:              
Hyggeligt samvær og et 
godt spil golf med hinanden     
under  matchkonditioner. 

Hvem kan deltage:            
Alle kvinder min. 18 år med 
handicap 0-54. 

Der spilles i 2 rækker:                                                                                              
A-rækken: hcp 0 - 21,9       
(18 hullers slagspil)                                                         
B-rækken: hcp 22,0 - 54,0 
(18 hullers stableford) 

Spilletider:                      
Match afvikles tirsdage i   
månederne april, maj, juni, 
august og september.  

Starttid:                                
ca. kl. 15.00 - 16.30 af       
sociale hensyn.                     
Se matchkalender på     
hjemmesiden. 

Matchkomité:                 
Anitta Olsen                        
Tlf.: 2849 4634   

Lotte Gross                           
Tlf.: 6029 9035  

Bente Vestergaard            
Tlf.: 4093 8284 
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NYT HCP system fra 2021 ”WHS” 

Fra 2021 ændres beregningen af hcp væsentligt og DGU har valgt at 2020 
skal være et overgangsår, der kan gøre os alle klar til det nye system.  

Spilleres handicap vil i et kommende nyt handicapsystem "WHS", fra 2021 
blive beregnet som gennemsnittet af de 8 bedste af de seneste 20 indbe-
rettede scorekort.  

Når handicappet i fremtiden bliver et gennemsnit, skal vi bruge alle de   
seneste scores og gerne mange, gode som dårlige, for at kunne være så 
præcise som muligt, når vi vil beregne et retvisende handicap. Derfor er 
alle golfspillere blevet opfordret til at aflevere så mange scores som muligt 
- både EDS og turnering.  

DGU planlægger at bruge indberettede scores fra 2018-2020 som           
baggrund for beregningen. 

Men opfordrer os til at bruge 2020 til at:    

Gøre så mange scorekort som muligt tilgængeligt for beregningen af det 
nye handicap i 2021  (helst min. 20 inden for en kortere årrække). 

Vænne os til det kommende nye Handicapsystem 2021, hvor der ikke skel-
nes mellem, hvem der må spille 9 og 18 hullers runder.  

Allerede her i 2020 er det blevet muligt for alle spillere med HCP over 4,5 
at spille EDS runder på både 9 & 18 huller 

Fra 2021 vil dette gælde alle spillere, da begrebet ”handicapgrupper” af-
skaffes.  

For yderligere information se DGU’s hjemmeside under fanen Regler & 
HCP 

/Karin Gorm 

Turneringsudvalget 

Opvarmning før klub-

matcher 

STRUER FYSIOTERAPI     
tilbyder i år at yde et     
ekstra bidrag til gode    
scores ved klubmatcher.  

15 minutter før match-
briefing vil en professionel 
fysioterapeut instruere  
spillerne i et opvarmnings-
program, som gør at     
kroppen kan yde det    
maksimale allerede på det 
første hul du spiller. 

Vi afprøver det ved de    
første 2 klubmatcher, og 
fortsætter hvis der er     
tilstrækkelig tilslutning. 

Der er ingen tilmelding til 
opvarmningen. 

PS det er fortsat tilladt at 
bruge drivingrange før du 
går på banen! 
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Turneringskalender 2020 

Støt vores sponsorer …..………..  

………………………………...de støtter os!! 

UDSAT 




